






 427 هم ياو



0-2 

 تا 2 ياوا تدب

 اي

 < ع حط



4 

 1 ةغص ةوفص
 نايبلا فطع ٠8 ددملا ا 0
 دكوتلا امو تايانكلا 1

 ىففألا ديكوتلا 1 هنن الأ ١5

 !ا لدبلا 88 ىدانملا عبات ١ ا

 قدسلا كنطخ 8 ملكتملا ءاي ىلا فاضملا ىدانلا 4
 عراضملا بصاون ل ميخرتلا كب

 ةرعت ناةطساوب عراضملابصئيام 7 ةثاغتسالا 7

 عراضملا مزاوج ٠١١ ةيدعكلا 4

 نيلعف مزجيامه 5٠5 صاضتخالا

 هماكحاو مسقلا 8 ءارغالاوريذجتلا +٠6
 ديكوتلا نون ةياكحلا اال

 يناشنالاو يريمخا مالكلا كل ةناضألا ١1

 أمماسقاو ةلملا 65 همأا فاضملاو فاضملا ماكحا ١
 ريدقتلاو فذحلا ءامسالا نمةفاضالل مزالموهام 7

 ل درفملا ىلا
 فطعلا فورح ٠*5 | فورظلا نمةفاضاللمزالم وهام 4

 طرشلا فرح "م ةلجخلا ىلا

 اع ةيظفللا ةفاضالا ١

 اماو الول "55 ملكشملاءاي ىلا فاضملا |

 ىفنلا تاودا 55 ل 17 ١

 ةيفرأا دقو لابقتسالا افرح 55 هتوعنم عم يقيقحلا تعنلا ماكحا ا ا/ا/

 ريفدلا افرح (١ باوهلا فرجا 0 هماكحاو يبسلا تعنلا 18
 حاتفتسالا افرحو عمن ةعقأولا ةلملا ماكحا ١

 .بهمووهس



"1 

 هنع لوغشملا مسالا تاالاح

 يماونلا

 اهفرصتو ةصقانلا لاعءفالا

 عم ريخلاو مسالا نم لك ماكحا

 امهنم لكم اكحاو ةصقانلا لاعفالا
 هيحاض عم

 م ريغ نود سلو ناك هب تصعخلا ام

 سلي ةيشالناو ألا
 ةب راقملا لاعفا
 ثيح نم لاعفالا هذه ربخ ماكحإ

 ركذلا
 ارتاوخاو نا

 نا ةزم“ لاوحا
 ةام اهتقلل اذا رحالا ءذه ؟ح
 اهنم ففخي ام حو ةيفرلا

 ال مسا عاونا ٠ سن ةيفانلا ال

 هعباوت ماكحاو هماكحاو س:4ةيفانلا

 اهتاوخاو نظ

 اهقيلعتو لاعفالا هذه ءاغلا ءاكحا

 بواقلا لاعفا ماكحا نم يقب |

 لاعفالا 011 مم ىلا امو

 ليعافم ةن الث بصل 1

 نراشلا ريم

 قلطملا لوعفمل

5 

3 

١55 

1 

 قادلا لرمفلا لماع فذخ
 هل لوعفملا

 هيف لوعفملا
 . ناكملاو نامزلا نم فرظلا ماسق ا يقاب

 هعم لوعفملا

 ةيعملا واو دعب غقاولا مسالا تالاح

 لعفلا مما

 لمع طورش . ردصملا _لاامعا

 هتالاحو ردصملا

 ردصملا مما

 لعافلا مسا لامعا
 لوعفملا مسا لاما

 لعافلا مماي ةهبشملا ةفصلا يف

 ليضفتلا لعفا

 نيجستلا

 اهارحم ىرج.امو سأبو معن
 ان

 الاب ىنغتسملا ٠ ءانغتسالا

 ءانثتسالا تاودا يقابب ىنثتسملا

 اهبحاصو لاخلا
 , ىلع درت امو اهلصا رابتعاب لاخلا
 اهماسقاو اهلماع يف مث هفالخ
 الاح ةعقاولا ةلملا ماكحا

 كنا



| 

5 

١١ / 

 ام

5 

 2 بائكلا تسرهف كغ

 ةملكلا ماسقا ٠ مالكلاو ةملكلا

 هيحاص نع اهتم 0 زممت م و

 م 1 .ةعاوناو ترعملا مسالا

 انيك كركش امو ةلضفلاو

 .ةردقملاو ةظؤفنللا تثارعالا تامالع
 تاك رحلا نع تون ىتلا فورخلا

 قتلا قم فرعا ام
 ' ءانمالا نع نفزيوطابب برعي ام
 هب قولو كلا

 هب قجحلملاو ملاسلا ركذملا عج
 فرصاملا ريغ للعلا عا ونا

21 
 لماعلا 1

 ريما ٠ةفرعملاو ةركشلا

 لصتملا ريما ٠ لصفنملا ريتا

 ريعملا لصو ٠ رتعسملاوزرابلاريعمتا

 هلضفو

 ٠ هصخش# راقعاب علا «ةياقولا نون

 هظفل رابتعاب علا
 ةراشالا مسا ٠ هنم دصقلارابقعان علا

 لوضوملا

 اذ فتروك ٠ ةيلوصوملا يا مح

 اللا وعوم انماةيراشألا

 ريمضلا ٠ ىعمالا لوصوملا ةلص

 للملا نم لوصارملا ضان

 لوصوملا ٠ لوصوملا دئاع فذح

 ينرملا
 ةفاضالاب فرعملا لاب فرغملا

 ينبلا مسالا

 ربخلاو ادتنملا

 ربخلاو ادعبملا نم لك يف لمالا
 فصلا ثيح نم

 ريما ماسقا

 ريالا نما زك هكر

 ءافلاب ربا نارتقا

 ريخلاو ادثملا نم لك فذح

 دامعلا وا لصفلا ريم
 لعفلا عم لعافلا ماكحا ٠ لعافلا
 رهاظلا لعافلا عم لعفلا ماكخا
 لوعفملا عم لعافلا ماكحا
 لعفلا فذدح

 لعافلا بئان

 عزاتتلا

 لاغتشالا



525 

 . هديباتو هزع ماداو مي ركلا قيدصلا ءاقب هنا لاطا
 مهن ماتهالا. تالع نا صم ١' ءابحالا نيب دادولا صواخ هيضتقي ام ناف دعب أما

 أم ءارو يعبسلا كيس امسو مهنم دحاولا رخةدي ال يتح مهئازع ةدقع مهضعب نووش ُق
 اغولب اهومتغا الا م:ت ةصرف اوعدب ال ىتحو ةدئاعااو عفنلاب هبحاص ّلِعو هيلع دوعي
 يف حابرالا قلاخم حتفب و بئاغرلا يصاون نم يديالا نكميو ةحلصملا ديقي هناش نمامل
 ةيشاعملا لامعالاو تالماعملا رئاس ند كلذ ريغ ف وا ةعانص ُِف وأ ةرامم ف وأ مه ا
 0 ءافولاو ءاخالا رهاظم منع كتان كلذ مه 4 اذا ىح

 حتف زيزعلا قيدصلا اهما كيلع ضرعا في رشلا بجاولا اذهب امابق لاف هيلع ءانبو
 تع ينالفلا عراشلا يف ةينالفلا ةئيدملا يف يقملا نالف يخأ عم ةراحنلا يف ةلماعملا باب

 ةقثب زئاف هلادملاو يخا نال هلو كل رفاولا يرلا نم كلذ يف امم نيقيلا يماعل ٠ نك
 ةعساولا ةرامتلاو ةلئاطلا ةورلا رم هيلع هب هللا معنا امل راطقالا كلت يف راجتلا راك

 8 حالفلاو حاجنلاب ةنورقملا فاعئصالا عيب ةلواتتملا 5

 هقالخا رك ّلَع كتعلطاو هتافصب يخا كل تفصو اذا اميف ازمه فاخا تسلو

 مظعا يهف اكبيب ةلماعملا هذه بابسا داقعنايفهلو كل ةنومضملا حاب رالاو اءاو ٠ صاخلاو ماعلا
 ةراجتلا لاوحايف ةهربخ اذ راصلجر هنال ةبرايتخالا نيهاربلاب اهتبثا وا كل اهفصا نا نم

 ىلاعت هللاو يملا هذ ةلوازأا لوط اهايا 6-2 دق دحا اهيفديفاضي الوفصو أهم ضمنيال
 يف ةعسلاو لاملايف ةطسلا نم نالاهيلع وه ام ىلا ل دو ىتححاجنلاو قوفونلابهلاححا لاكي
 ةب وغرألا ةياغال اليصحت ةي راجتلا ةلماغملا هذه دقع نم هيلا ك وعدا امىلا قب دصلاابما"لهف.ةراجت |

 تث اذا ىت> هب هفصاو انأأل ايت هفرعب نم يخا نع لعتسانا ء.وا يفاو |ذه
 <20 فنرا كيف ءاجرلا دقاع ينكلو ةباجالا ءابإ يف رذع كل ىقبب ال يلاقم قدص كيد
 هلو كل وعدا ىلاعت هللا يف ءاجرلا ءارو نمءاناو ٠ كيلا يلاتك لوصو لنزدا كلذ
 . هللا ءاش نا . حاحنلاو قيفوتلاب



 ؟؛ه :

 دق (٠ لمف مسا هيف دق )راثيد ادب ز دق :(ليلق هنكلو زئاج وهو مسقلاب هنيبواهنيي لصف
 ا كنا زعل سدك) د رن ادق ايكيا داوم مساديف دق) 0
 (٠ يضاملا َلَع ةلخ اد ةيفرح دق ) مايالا ل راما ٠ ( عراضملا ,إع

 باوجلا فرحا

 ىرت 5 باوكلا لقرحلا نم فرح لا ىفع لاا

 رابخالا دعب اهعوقول قيدصتلل هيف معن) معن باجاف ادغ رفاست كنا يل ليق هل تلق

 ملا هتلأس ٠ ( بيذكتلل يا معن دض هيفال ) ال لاقف كوبا مجر ام هل تاق ٠ ( تدثلا
 لف هلال 0 ءالعالل هيف يإ ) يلرو يإ باجا كوخا سردي

 عدر افرح انا اهيف روهشملاو اة "لك) ال6 باجا تانثالا دعب ىلب عقن
 تايسا ل ا هل تاق٠ ( همالك ن الطب ةدشل اييبنت بطاخعلا رجزو

 دعب ابعوق ةرا دعولل هيف لخأ ) لحأ احا هلغم ينأتو قلخ نع ر هنتال هلت اق (٠ قيدصتلل

 مالعالل امهيف معن ) معن ضرفلا تممتا له ٠معن لاق ةلوثمالا تظفح له . ( يهنلا
 تلق يفنروزت الا( دعولل هيف لجا ) لجاضورعلا سردن له : ( ماهفتسالا دعب اهعوقول
 كذاتسا تسلا ٠ ىلب تلق هئفاكت نا نا نالسكلا بسخيا ٠ ( دعولل هيف يا ) هّللاو يا
 ٠ (اتايثا هلعجت يا اهلبق عقاولا ينتلا لاطبال اهيف ىلب ) يلب مق اديفم علا سيلا ىب اولا

 ؛( ب.ذكتلل امهيف الكو ال ) الك لاق كوخا كيلا ل .ال لاقهارذبكوخا ثعب

 ريسفتلا ينرح

 ئرت كك هناكم يف ريسفتلا يفرح نم الك انعضو 20
 ١ بوت يدع ٠ ل يا ة ةئيغض هبلق يف رنا ٠ ٠ادسا يأ | ارفنضغ تقل

 نأ هيلا تروسا : تاغباس لمعأ نأ هيلا ترشا » يليلخ تنا يا ةعبصاب "ىلإ شب
 ىلا ىفاوناهيلا تسكت قالطالابوحسملا رشب ناثوكي امهيلاتيحوا ٠ ورجت ىلا

 : ءايافالتعا هعلاسملا سود دعبل ٠1١ دع يعالطا هتلاس يا ربملا هتعاطتسا ٠ ةئيذملا

 حات:ةسالا افرح

 ةبواطملا ةلاسرلا انرتك 1
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 راجخلا كلذ ت“دق روث دلج هب طيحي ام ردق ضرالا نم امئاطعا كي دالبلا كلت لغا

 اغيدح ةي رق اهتعم ةني دم كانه تابف ضرالا ا د اهتطسو اقأقرا ا

 هزيلا ىلا مفنا دقو ةنجطرق برعلا اهامسو اهظفل نانويلا رسكق ةديدج ةنيدم يا
 اهتيص اش رف تريتشاو نييكانالاب اوعم نيدلا ةينوديصلا ةبلاختا كلت املاحرو

 عسمجو هلك رحبلا لع اهدوس عينم عقومم هب تمصتعا يذلا نصحلا راوج يف اهئادبل
 ٠ ٠ ةيقي رفأ نمةيلامثلا لحاوسلا

 لايقتسالا افرح

 كلل نيسلا تورو ثيحو دعوللو ديعولل فوس تدرو ثيح ائيب ؛١١/

 نيسلا) هلسك ةرمث نالسكلا ينس ( ديعولل فوس )نوفالب ام ةاطلخا ىري فوسل

 هللا ديعيس ) ٠ ( دعولل ئفوس ) يردت ال ثيح نم جرفلا كيتأي فوس ٠ ( ديعولل
 ٠ ( ديعولا هيف نيسلا ) لعف دقام العاف كزحيسو ( دءوأل نيسلا ) مهنم الك

 '( ديعوال فوس) نايدلا ماما نوملاظلا ف قي فوسل (٠ دعولل هيف نيسلا ) كلام كيفأس
 (٠ دعولا امهيف نيسلا ) بيبحلا كروزيس ٠ كل يدوم صالخا معتس

 ةيفرهلا دق
 اذا ةيفرحلا دق ديفت ام انركذو ةيفرحلا دق نع اهيعونب ةيعمالا دق انزيم 414

 ْ لعفلا لع كح

 "11 ل تاعتسا دق : نسمشلا تفلط دقو دي ؤ هاج“ ارهانس عرب يرمعلا دق
 قيبقت تدافاف يماملا لمفلا ىلع ةلخاد يو ةيفرح ةلثمالا هذه يف دق ) لوسرلا هاج دق
 زئاج وهو لوالا لثملا يف مسقلاب لعفلا نيبو اهنيب لصفو لاخلا نم هنامز بت رقثو هانعم
 ””راصقنا كد. ( الاح 1 ١ عقول واولابةنرثقم يناثلا لثملا يف انا ل ليلق هنكل

 نالوعفم ءايلاو فاكلاو يفكي وأ ىفك ىنعمب لءف مسا امهيف دق ) كنم "يللا تافتلا يندق
 اهدعب عوفرملاو ادتيم بح ىنعببمسا هيف د كيخا دق ٠(لعاف اهدعب ناعوفرملاو

 لعفلا ىلَع ةلخادةيفرح هيف دق )هن دوم بي رغلا ينضح دق ٠ (هيلا فاضم رورحاو اهنع ربخ

 دقو يفاملا 1 ةلخاد ةيفرح هيف دق) ب اوصلاب تقطن ا دق ٠ (ليلقتلا اهانعمو عراضملا
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 ىلا كيئاقثراب ىرشبلا ام ول .٠ كيلا بكا ل.قوشلا ام ول ٠ كرزن املوا- كتوزام ةبحلا
 ..«تباطال ىا ىسوقتلا تباط اهتلئابا لال

 ىنللا تاودا

 لروديد ةاؤسملا روص كلم ىقينوفلا نوتوم كلملات اب هيلا ةصق انيعك <11

 : ٠٠ ةنجيرق ةئيدم تنب ينلا
 رثك و نوديد ءارعشلا اهيمسي يتلا روص كلم يقينوفلا نوتوم كلملا تنب ةزيلا يف 1

 سحا الف اًيس هنم ريكأ ف تناكو (نويلاكب) نويلمغب هعسا خا امل ناكو اهيف هومظن ام
 هادلو كر كذب نا ىدوا هدادجاو هئوابا هيلا راص اه يلا رئاص هنا فرعو .هلحا وئدب نوتوم

 هدحو كلملاب _لالقتشالا ىلا ةسفن تحمم دق نويلمغب اهاخا نا ريغ: كلم نر!

 بعشلا جايه ام كاردا اموبعشلا راثا نابكلذ هل ىنست ىتح هتيغب غولب لع لحعي ذخاف

 هب ىردانو كلملا شرع ىلع هدحو نويلمغب سلجاو مرعلا ليسلا عافدنا عفدناف

 تناكو اهيبا ثرا نم اهمرحو هثخا قح مضه اذكهو هنم ةروشملا ةودن لعجو هيلع اكلم

 ناكف كلملا دعب لوالا ماقملاهلو ةنبكلا مظعا ناكو لعب راكي ز هعسا لجرب تجوزت دق

 ةليغ هلتق ىتح هب هسفن بطن ملو نويلمغب ىلع كلذ نهم لف فارشالا بزح سيئر
 ىلع تمرضاف اهبحر لع ضرالا اهب تقاضو اهجوزا اهبخا لثقل اءاعش هزيلا سفن تراطف
 ْ اهجوزب رأثو هدح لفتو هدحم كدتو هشرع لغتل ةروثلا ران اهبخا

 ..'ىم يضع ةئامي ثالث ءاهز اهزأل امو (َضأب لاجل دشا نم ةياصعايلع ذيل

 ليخقتلا مهيف رثكاو يبعشلا بزحلا ةوقب مهلع رهظ نرويلمغب نكل . ةودنلا هاضعا
 مهدالب ةرجاهم اورّمآو .هيلع راصتنالاو اهيخاب رفظلا نم اهلاجرو يه تسي ىتح ليكتتلاو
 ةريثك نفس ىلع تاوتسا.دق هزيلا تناكو «نويلمغبل لذلا َلَع مهنطو نع ءالجلاو
 اًروص اورمعي نا اومزع دقو رجبلا بابع رخت مهب ترث اهراصنا نم:فولاو.يهاهتكارأ
 لحاوسلا ىلا .اوهتناف ٠ ةماهبو ةزعو الامجو اقنور اهورداغ يتلا مهتنبدم دي زت < رخا

 نورق.ةتس .ذنم كلابه ىلا اولجنا دق نييقينوفلا نم قي رف ناك_ثيح ةيقيب رفالا

 تءةوافو ةدةي رفالا لحاوسلا ىلا تلصو امل هزيلا نا نيلوالا ريطاسإ يف ءاجااممو
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 لفقبلايعا لع بوصنم (اًمرك) طرشلا لعفو طرشلا ةاداماقمموقي ليصفت فرح ( امأ )
 همزك ل اح ف ناس اك ذي  اههه”نيدقتلاو فوانخلا لءفلا لعاف لاحلا بح اضو فو ذخلاطرشلا

 ريعضلا ابيخاصو ءافلا دعب ام لاحلا هذه بصان نوكي نا زوخيو ٠ ”يرك روكذملاف
 روح دما“ ءيش نم-نكي امنع ني دقتلاو اهلماعل ةدكاوم هيجوتلا اذه ّ ٍثو-هيف رثتسملا

 ركذت امهم ريدقتلاو فوذح لعفب هبل وعفم امرك نانويفوكلا لاقو ٠ همرك لاح يفرك
 اما باول ةطبار ءافلا ( ”عركف ) ٠ باوصلا ىلا برقا هلعلو رك تذوصوملاف امرك

 ام باوج اهنال بارعالانم اهلل ال“ةلبجلاو حرك وهف هريدقل فوذحم ادثبمل ربخ م ركو
 00000 اا طمس يأ زوك ذملا هرتسفي فودنخم :لتقل هند لوعقم ( كتل )
 دا الا لك ةفودخلا اما باول طيار .ءانلا .( لقتتاف) ادبلا '"كاضم

 ترم اهل لخماال .ةلجلاو تنا هريدقن اب وجو ردتسم هلعافو نوكسلا لع ينبم ضا لعف
 .ةفودحلا 1 با اينالد الا

 |مولو الول

 ئرت اي ةثالغلإ امولو الول يناعم ىلا انرشأ: ١5 ١

 ثيبحلا دزطت ام ول ٠ ترابضغ تبهذ الول ٠ دوبعلاب ىنت امولو“٠ دادولا ظفحت الوا

 تاتحالا ةقرافم الول ٠ (عرادملاو يضاملا ىلع املوخدل ضيضحتا ةلشمالا: هذه يف امولو :الول:)

 يزاعلا لول ٠ سانلا كلحل هللا نبا ”دسجت امول ٠ البس انحاوراىلا اياد اهل تدجو ام
 الول ٠ ( ادعنملا لع (طوخدل عانتمالل امهيف امولو الول ) نيمدقالا رابخانم ريدك سهذل

 امير نص ”رلغ ,لهذ” نم سزاوف الول ٠ ( ضيضحتلل امه )تمركا كابا ام ول ٠ تبجا كاخا
 الوا (٠ ضييضعتل اده امه ) ماق ديز الول « هيلع تيضغ ارم ام ول :( انع عافعمالل الول )
 ٠ ( ضرع انه امه) ماركا يقالتف زب زعلا اهما يف 5200 ءانرسف ماركلا نبا ايانترز
 . ( انه عانشمالل الول ) ديلاقملاب دعم كيلا كقلا "سمع هلنق الولو كوباءالول

 حضي ثيح نيتيعانتمالا امولو الول باوج لع ماللا انلخد ا لأ ن

 نومئاقلا الؤل «تقرغل كوخا ام ول ٠ :تمهف امل وا:ةلوثمالا تمبف ام ذاتنسالا الول
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 نا نيبت يا نييبعلل ماللا يلو عوفرع ادعبملا ربخ ليضفت مسا لتقا ( يل ”لتقا ) غفل

 ند 0 0 مفر عضوميف ربخعاو ادعبملا ةلمحو لتفاب قلعتم ىنعملا يف هب لوعمن اهدعب ام

 لئقاب يور
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 العا

 اهماكحا اهانيطعاو يلي ام يف هلعفو طرشلا ةادا عضوم اما انعضو

 ورم اما١ همركأ يناف كقيدص ناك نا اماو هدعاسا يناف كاخا دي ز ناك نا اماف

 ٠ ديفم هناف باتكلا اما ٠هت أ رقف وا "تأأرقف باتكلا ام١ ييدصف كوخا اما ٠ يخا وهف
 اناف دي ز اما ٠ هيلا نسحاف ريقفلا اما ٠ هنع ضرعاف ادي ز اما ١اديز برضاف مويلا اما

 نيبم اناف نمع اماو ٠ مركم

 يلب ام انب رعا 26

 لصفو طرشلا ةادا ماقم موقي ليصفت فرحاناو ابلقام تبيع اللا ٠

 اهعما ( ”لاتق ) نا لمع لمعت سنجل ةبفان ( ال ) اًظفا عوفرم ادعبم ( ”لاغقلا ) طرشلا
 ةيفرظلا ىلع بوصنم دنع تمم ناكمم فولت ( يدل )اهب بصق لح اف

 مملاوهيلا فاضم نيبطاخلا ةعامخل فاكلاو ٠ ال ربخ نئاك هريدق" فوذخمع قلمعم ًاريدقت

 'ادعبلا ٌةداعا طبارلاو لاغقلا اد_عبملا ربخ مفر ل ف ا نيا ةعامج

 ( ”نكلو ١) امأ باوج اهنال بارعالا نم اهل لح ال هريخ عم ادعبلا اذه ةلمحو ٠ هظفلي
 ةككو يا فوذحم اهجساو ربخلا عفري ومسالا بصني كاردتسا فرح ”نكلو ةفطاعواولا
 ينكر ايدقتلاو ١ نكل رح مفر لحم يف هتامجو فوذحم لعفل قلطم لوعفم ( ريس )

 فودذحم اهربخو ا مساهنا ىلع بوصنم ( أ ريس ) نوكي نا لمدحيو ٠ ريش نوريست

 ايل: اواجه رورو راج ( لقا رعيف )كيدل | ريس + كلو ريدقتلاو ٠ هيلع هلبق ام ةلالدل
 وهو هيلا فاضم ( بكاوملا ) بناجلاو ةيحانلا وهو نيعلا مضب رضرع' عج ضارعياو
 (لاعق ال )هلوق هيف دهاشلاو ٠ ةعيزلل ليما نوبكارلاو د سانلا وهو بكوه عج
 ٠ هيف ةبجاو يثو ةرورضلل اما باوج يف هنم ءافلا تفذح ثيح

 منا
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 يلقو مدقم هلوعفم ءاملاو اريدقث غوفرم عراضم ىتاي ( يبلق هاقلي ) هيلا فاشم هنال

 5 اهنال .بارعالا نم اهل لح ال يبق هاقلي ةلجو هيلا فاضم ءايلاو رخ رم هلعاف

 0110101 لويس نام ضف” (افصلادالصا:ةرضفأ ) هب قوعقملا ءاملا دئاعلاو لوصوملا

 بارعالا نم امل لحم ال ةلمجلاو ًريدقث رورحم هيلا فاضم افصلا ظفل عوفرم هلعاف بنا

 ول باوج اهنال
 باصلا رخهلا ىلع نازحالاو ءومملا نميبلق هأتاي امضعب عقو واطلاخ ول (ىنعملا)

 ٠ هلدحي نا باصلا رخدلا قدي اللا) لماع هناندلكملاو بار دعملا كلون كمل

 هيا ( ماراصق مق ) معانلا ( بيطرلا ) سببو ل اب ذو “فج ( ىوذ ) ( بي رغلا )
 ٠ كالملا( ىوتلا ) غارفلاو عاطقنالاو باهذلاو :انفلا( دافنلا ) هتباغوهاهتنمو هرما رخا

 نصغلا(( ”بيطرلا ”ئصغلا ) ضاملعف ( ىوذ ) اهبارعا مدقث ( اذا ) ( بارعالا )

 نلتاو ةيببس ءافلا ( نلعاف ) ظفل .مفرلا يف هعبت هتعن بيطرلا ظفل عوفر ىوذ لعاف
 ذيكاوتلا نودب هلاصتال اظفل منفلا لعو لصالا بس ؟ريدقث نوكسلا لع ينبم رعا لمف
 راسل رللفمو بضنو ديك وت فرح ( «نأ,) ثنا هريدقت ايوجو رتتسم هلعافو .ةفيفللا
 هيلا فاضم هالاو رذعتلل ةردقم ةحتفب بوصنم اهمسا ( هاراصق ) ربخلا مفريو مسالا

 دس ودصم ليوات يف اهربخو اهمسا عم ناو ٠ هياع فوطعمو ناربخ ( ىوتو ”داقن )
 ادحاو الوعفم .بصنيف فرع ينعمب هتلعج اذاو نيلوعفم بصني هنال نلعا يلوعفم دسم
 ٠ قب رحلابك الحلاو ءانفلا هاهتنمو هرما رخا نأ عاف معانلا ندغلا سب اذا يا ( ينعملا )

 أضيا 0١ ميرا .:رول ايلاَو ع يا تي (ب

 07 ةض قيرلاب ت تضرجو 2 ةمقلل 5 ل
 (احشلا)نم ةلمركا يا لتقلا نم ليضفت (”لتقا) اهم راعميا(( اهثدونع ) قانتخالا

 علبلا دنع هوحنو مظع نم ىاحلا يف ضرتعي ام ًاضيا اجشلاو نزحلا
 بارضالا ديكاتل ةدئاز ةيفان (ال) ءاتلاهلعافو ضام لعف ( تيج ) ( بارعالا )

 ثينأتلل ءانلاو نضام لعف ضرجا( -ةصغ ينتشر جا)يلاقتنالا بارضالل ادغبا فرح(لب )
 عوفرم ادتبم اهدوتع أظفل عوفرم رخاوم هلعاف ةصغو مدقم هلوعفم ءايلاو .ةياقولل نونلاو
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 ادحاو اكن ل تلات هريدقت فو رياو ذكي وا 1 تل هريدقل فودحم لعفل

 م متناول( رك لما هرسفي فوذحم لعفل هب لوعقم يذل ) كتع توفل 0
 لعفلا فذخ تروبحت نوبحت ول لصالاو فوذحم لعفل لعاف متنا ) هومتلعفل ريخلا لعف

 يف ول :( خا نوب م محد ؟ ولصالا ليقو لفتت يبقا نأ يا ريعتلا لصفناف لدا

 ناو هرها ا لع ود لب هيف ريدقت ال ليقف هيف ”فلعخم اذه ) اوضرع ام مالنا 6

 ا اع يتلا يا ةيناشلان أك ريدقن لع وه ليقو ١ اذوذش ول دعب تمقو ةيعمالا ةلجا

 رخادق) اًريقف ولو مركحم ”يقنلا ٠ ( كالذ ريغ ليقو ٠ اهربخ ةيعمالا ةاماو ناشلا

 ناول (٠ ,دقث اك هيف فاتخم اذه )تاخد امرادلا يف ديزول٠ (اهمسا عم ةفوذحلا ناكل
 نفو ذح لمقا لعاف اما ردم اليو أت قااهربخو ايعما عم نأ) ترضاه مضاد

 لقاعول ٠ ( تباث 0 وا هروح تراث كيسا فوذحم ربخلاو ادتبم وا تبث هريدلا
 هتدجو اصلخم و٠ ين هاوخو روك ملا هريسفي فود لغتل قعاف لقاعأ) "يلع نال يمت

 ء(رركذملا هرفي قوزع شسفلدب لوس اي
 حص ثيح و باوج ىلع ماللا انلخوا . ١
 نجا مل كوبا ءاجول ٠ كترزا ينترز ول ٠٠ تاعف ام وا اذه تاعف امل راعلا تفخ وأ

 تينثعاول (٠ ماللا لخدتال ) ةمالملا نم ست مر ل وللا ماللا لخدتال ) كوخا

 هيلا تدثك 0 اولعف ام وا اولعف امل كب رءاش ولو ٠ كئاقفر لع كتاضفل كضرف ةباتك يف

 تطقس ام وا صحفلا يف تطقس ام دبهتجت وأ ( ءاللا لخدنال ) بتعي ل

 0 5 0 ثلبآلك لت انحرشو ةيلاعلا تاييبالا ظافلا نم بي رغلا انرسف 1
 0 ٠ رسأل ( ؟ضف”) باصلا ( مصالا ) طلاخ ( سبال ) ( بي وغلا )

 ا ص ةدحاولاو ةيلصلا ةرخصلا (افصلا ) ٠ دلص غمج ضو ةديدشلا ةياصلا ةزاححلا

 0 همازاتساو هيلي ام عانتما يضاملا يف يضتقي طرش فرح (ول )( بارعالا )
 توبث هتوبث نم مزاي ام يفن يضتقي يخاملا يف طرش فرح !مناب اهفي رعت انل 00 دقو

 ٠ هعجارف لوالا في رعثلا باتمكلا تي انتيثا اندكل دخاو ىنعمب نافي رعئلاف ٠ ه
 هع ةرحصلا تفنا“ مصالا ) مدقم هب لوعفم ( رخصلا ) ضام لعف ( سبال 9

 را هلحم لوصوم مسا (ام) ًارهاظ عوفرم رخوم سبال لعاف ( ”ضعب ) بصنلا ف
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 ٠ يهذ توكسلاف ةضف مالكلا ناك اذا » روك ذملا لخلا
 اههلا هبنتلا يغبني تاماقمو مقاوم توكسلاو ؛الكلا نم لكل نا تبث دق ةصالخلاو

 ا 0١ ةماثن يف توكسلا نوكب كتالذكو ايهذ اهن» هماقم يف ءالكلا نوكيف امل ربدتلاو
 . مالسلاو التاق ناكوا ديدملا ثّبخس ىلا لاحتسا اهن.هماقم ريغ يف امهنم لك عقو نأف

 طرشلا ينرح

 يتلا ما ضرعلل ما نإ ىنعمي ما ةيعادتمايا وا ماسقا نم مسق لك ىلا انشا

 انيت ال انئيش ولو ٠ نلخمم سيل سانلا دمح نكلو ٠ تت ملسانلا دلخي دم ناكولف
 اذا يلر ةىّحر نئازخ نوكلت من ول ٠ موج ن المال ينم قح نكلو اهادد سفن كَ

 يضاملا يف ينقي طرش فر> يا ةيعانتما ةلثمالا هذه يف ول ) قافنالا ةيشخ مكسال
 ”ناعت وأ ىرورش لابج اهنأك عوج يف مهيلا اني رس ٠ ( هيلاتل همازاتساو هيلي ام عاتنما
 ٠(لخا ةيعانتما هيفوا ) احومح تددزال كتبغر ىلا تاصووا ٠ ( ينمتلل هيفول) ادهنتف

 ولو (٠ ايفرح الوصوم ىمست يتلا شو نأ ىنعمب ةي ردصم هيفول ) تننمول كرض ناكأم

 و ارك رتاولا نيدلا "شخيلو ٠ ( ثا ةيعادتما امهيف ول ز اوداعل اودار ولو ٠ اولوتأ مهععلا

 اهنكلو ةيطرشلا نإ ىنعم لبقتسملا يف طرشلل هيف ول ) مهيلع اوفاخ ًاقاعض ةيرذ مهفلخ

 ةي ردصم هيف ول ) اواجع ول مزملاناكو يناثلا عم٠ مثرما لج موق تاف امي رو :(مزجت ال
 هيف ول ) نيدسحلا نم :روكتف ةرك انل ناول ٠ ( يفرح لوصوم يا ةي ردصملا نأ ىنعم
 ٠ ( ليلقثلل هيف ول ) سافب ولو قدصت (٠ ملخا ةيعانتما هيف وا ) اهلاق كريغ ول (١ ينمدلل
 ملاظلا :رانلا ّط اوفقو ذا ىرن ول (٠ ضرعلل هيف وأ ) كرسي أم دجتت دي ز ىلا بهذت ول

 يس طرش فرح هيف وا ( مثل كنءركاولو تنا ٠ ( ةيعانتما اههيف ول ) اكلم ولو كلاه
 قل ليقتسم ورف ظفالا يف ايضام ناك ناو اهدعب لغفلاو مرا اهتكل نإ ىتعمب لبقتسملا
 ! ( لم كولا يأ كلل

 يب ام يف بارعالا نم ول دعب عقاولا مسالا لحم ىلا انرشاأ ٠
 ٠ ( روك ذا لغفلا هرسفي فوذحم لءفل لعاف كريغ ) هنمل ام اذه ,لعف كريغ ول

 لعاف اا عوفرم ردصم لي وأت يف اهربخو اهمسا من نأ )راهن وع (نفلازاو
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 ىف هب مهتا امج رذتعي ملو فقوملا كلذ يف تكس ميمت ناولف ٠ هحارس قلطاو هراسإ
 ٠ ةرم اساكماسحلا دحب ماما نم اعترح اعي رص هتوكس هيلع

 بهذ توكسلا نا هيف قدصي وا ةايحمالكلاو نوم ماقملا اذه يف توكسلا سيلفأ
 امم هريغو ربما اذه ركذ نم نا يف بير الف بابلالا ووذ رصبتيلف ةضفمالكلا ناو
 عني وأ ارش ثروي وا افسخ موسي هيف توكسلاو ارض مفدي و اهنم رخي هيف مالكلا ناك

 هلئاق لع ضقتدي امي هماقم ريغ يف مالكلان م ريذحتلا روكذملا لثملاب دارملا ناب كح ريخ ٠
 يف وا بابس يف وا متش يف وا ةافاحم يف وا ةنوشخ يف وا ةياشو يف هنم ناك امي وأ دوصقملا

 سلو هيكف نيب ءرملا لثقم نأ مالكلا اذه لغم لع قدصيف ةبقاعلا ميخو نوكي امم نعط
 داردولا غعدزب وا ع الوولحيو ديفيو عفن اء, ناسللا قالطا نم ريذجتلا هنم ضرفلا

 مالكلا نا نع ًالضف بوطملا فد ىلع نيعي و بولقلا فلي و داقحالا لوصا ملتقي و

 مجمالاو "يئازكلاو تماصلاو قطانلا نيب قرافلاو ىربكلا اهتب آو روشنملا ةيناسنالا لع
 تمصفناو ماظنلا لب> برطضال  هالواو يناسنالا عونلا دارفا نيب لصاوتلا ةعبرذو

 نراسللا سيحو مفلا قالغا توكسلا ناو ٠ تالماعملا ةكرح تئكسو مائولا ىرع

 تاماقمو عقاوم توكسلل نا ركن ال اننا لع ٠ مجالا ةلزنم خصفملا ليزنتو.قطنلا نع

 كلتو هبحاصب لمحي الو مالكلا اهيف زوجي الف هنم اريخو مالكلا نمىلوانوكيف اهب درغاي
 هرطشا رهدلا بلح نم ىلع الو بي ر الا يعذوللا ىلع ىفخت ال ةريثك تاماقملاو عقاوملا

 مهتاشل اميظعت مهترضح يف توكسلاب بدالا يضقي ثيح ءارزولاو كولملا سلاح اهنم
 ةيدنالا اهنمو مهتمارك نم ضغلا ةحئار هنم مشي م مهتعطاقم 2 نيكس مهل اييزنتو

 دئاصقلا نم دشناو بطخلا نم يقلا امم للملاو ماسلا ني رضاحلا ورعب ذا دعب ةيبدالا

 ذا موةيف نادبالا 0 قرعلا بدصتتي و رحلا هيف دقوش يذلا تقولا يف اهس الو عاب

 نا بير الف :قاوذالا هحمتو ناذالا هركتتت مالكلا نم امب هتريقع عفريف يليفط كاذ
 ل#ملا همالكى َع قلطي نا ميصي و .ماقملا اذه لث. يف همالك نم ريخ عتلبشملا اذه تعص

 كفف هعالق زعاو هنوصح  عنما نم كيلملا وفع هيلع لزنتسا دق ,ذئنيح مت مالكن ال
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 ٠ عما قلطمل ولاولا ىنعمي
 تاكيلاف ةطن مالكلا ناك اذا ) وهو روهشملا رئاسلا لثملا اذه يف ادعسوت 4

 + هضرتاكا ( كفو
 اوجرختو للعلا يف اوهقفتو بدالا ىلع اوءطف نمم سانلا نم [دحا نا بنحا ال

 ' روهشملا رئاسلا لثأا كلذ هعمس يلا لصو الا رظنلا لهاو ةصاخلا نم ةكتحلا يوذ لع

 اذه اوععم نم ريغكلا ناك امل هنأ ريغ « بهذ توكسلاف ةضف مالكحلا ناك اذا » وهو الإ

 ليضفت هب دارملا ثنا ميمايفا ىلا ردابقي و هيفمصولا دروم ىلع مهناهذا لهاون مونت لفملا
 لايزو هيلع دصقلا ءاونلاب لثملا اذه لئاق لع يضقي امم هقالطا لع مالكلا لع توكسلا
 اذه درو٠ نع لهاوتلا كلتا ًاريفتت كالذ يف مالكلا طسبا تمج دصقو دارا ايف دشرلا

 امب ائض روثأملا لثملا اذه نم دارملا يف ةقيقحلا ايم نع ماغللا فدك ىلا ًالاسرتساو مولا
 اثعطو ةدنيعس ةايحوا ًامظع اير وا اًعيفر اهاجوا اني رد هماقم يف مالكلا نم نوكي

 "01 1 ايبخ متو اهمضوم ريغا يف توكسلاو تمصلا نم نوكيذم/ دك يح
 ٠ .(نا 15 (ةوماوا ةظشان ةزانسحوأ

 توكسلا ليضف: ىلع لثملا اذه لمحي نا لقاعلل غوسي ال هنا يف بير الف هيلعو

 ماقمي كلذ دتيقي نا نم دب ال لب هقالطأ ىلع كلذ هب دي ري وا هجو لك نم مالكلا لع
 يفو ىمرملا همهس أطخاو ضرغلا هب راض لع ضقتتنا الاو ةلاح نود ةلاحبو ماقم نود
 رهظتسا يناف هيلعو عفنلا ءافثناو رمضلا توبث نم ةريصبلا يذ لع ىفخي ال ام كلذ ريغ

 هرج وا راسملا هثروي وا راعلا هبحاص مطخي اهيف توكسلا تاماقم مالكلل نا لع ةجحلاب
 واريدغاو ميرلا بيب آش رطمت-2 وا ردقلاو هاجلا عفري اهيف مالكلاو ٠ رمحالا توملا هيلا

 لااوقا لوازو خير اونلا مفصت نف ةريغك كلذىلا ةلثمالاو توملا دي نم ةايح ص خي

 فرعو كلذ لاغما نم ريغك ىلع رثع رعسلا لها رابخاو كولملا مجارت لع فقوو .ءايعلا
 توكسلا مثدروا دق مهنم ريغك نا 5 توملا نم مهمالك مهذقنا سانلا نم ؟ريغك نا
 _لاوحالا ضعب يف قدصي امنا لثملا اذه نا فرع كلذ ةربدت نق ٠ تاكلملا دراوم

 مصنعملا ىلا هراذتعا يف يجراخلا ليمح نب ممم مالكملاب لع رطخا نمو ٠ اهريغ نود
 هقنع برضيل هيبانج فايسلا رادو عطنلا ىلع مت ميقا دقو رذتعي نا هئم بلط ذا هللاب
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 فطع نرال يناثلا لثملا يف وا لدب و لوالا لثملا يف ءافلا لدب واولا انعضو ) ورمجو

 لدب واولا انعضو ) دسحوا عمض هلو الا دحا نم ام ٠ ( واولاي صقخي هنع ىنغتسي الام

 دأولا انعضو ) انيلع ءالولا هل ورمع ياو دي ز يا١٠( ءافلاب نرتقثال لاحلا ةامح نال ءافلا

 نكلو يرك تنا٠ ( واولاب الا نوكيال اهلثم لع ةيماهفتسالا يا فطع نال ءافلا لدب

 كيخأ نيب انفقو ٠ ( واولاب الا نرنقث ال نكك نال ءافلا لدب واولا انعضو ) ليخب كوخا

 ٠ ( واولاب صمخي هنع ىنغتس الام فطع نال ءافلا لدب واولاانعضو ) كمت نباو

 ىلب 5 ائب رعا 1ا/

 نيبطاخلا ريعش فاكلا هلوعفمو نيملكتملا ريعض ان هلعافو ضام لعف ( ؟انربق ))
 ريض فاكلا ع ىتحب فوطعم .( ة5لا ) فطع فرح ( ىتح ) نيلقاعلا ةعامجل ياو

 ادتبم عفرلا هل لصفنم ريض ناو ةيببس ءافلا ( ”عناف ) اقف توصتم ويف نيطاخللا

 ةلمجاو هلوعفم نيملكتملا ريمض انو هلعاف واولاو نونلا توبغب عوفرم عراضم (اتنوباهت )

 وهف نيملكتملا ريم ان لع ىتحب فوطعم ( انينب ) فطع فرح ( ىتح ) متنا ادعبملا بخ

 انهي تست [ارغاضالا )هيلا فاش انو ملاسلا ركذملا عمجب قحلم هنال ءايلاب بوصنم

 ( ةأكلاىتح )هلوق هيف دهاشلاو ٠ ةيفاقلا قالطال , رخا يف فلالاو الفا بصنلا يف هع

 يتح فوطعمو ةدايز كي ةياغ ىلوالاىتح فوطعم نا ثيح ( ارغاصالا انينب ىتح)و

 ٠ نايودعم امهالكو صقن يف ةباغ ةيناغلا

 اوعمس ) ارارم اهبارعأ مدقت فرظ ( اذا ) مث هريدقن فوذحم ادتبل ربخ ( ”موق ) ٠

 خارصلاو اذا طرش لعف وهو ةدئاز فلالاو اولا هلعافو ضام لعف اوععس ( خارصلا

 بصي مهترصبأ ىنعمع ضام لعف ( مهتيار ) اهيلا اذا ةفاضاب رج لحم يف ةلمماو هلوعفم

 نيلقاعلا ةعامج يمملاو نيبئاغلا ريع ءاملا هلوعفمو بطاخلا ءات «لعافو دحاو ةالوعفم

 ناحم فرظ نيبو ةدئاز ام ( نيب ام ] بارعالا نم اهل لع ال اذا طرش باوج ةلجلاو

 رهمو هيلا فاضم ( هربه )و فاضم وهو هيلا فاضم ( مجلم مهتيارب ,قاعتم بوصنتم

 فوطعم عفاسو واولا ىنعب فطع فرحوا ( عفاسوا ) هيلا فاضم ءاملاو فاضم

 وأ تدروؤإ ثيح ( عفاس وا ) هلوق هيف دهاشلاو ٠ طفل رجلا كيس هعر محلم 7
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 نوك هيف نيعتي ) ةنيبلاب يلا لب هوبذك ام (٠ ادتبا فرح نكل نوك امهيفنيعتي ) ىلوتو
 هيفالادلا ) ةعسب ال شورغ ةرشعب باتكلا اذه ٠(ايلاطبا ابارضا ديفت ادتبا فرح لب

 ' «(فطغ فرح لب نوك نيعتي ) هريغلب باتكلا اذه أرقلال (فطعفرح ال نوك

 ابارضا ديفت ادتبا فرح لب نوك هيف نيعتي ) نيلهاج انع نوضرعت لب ينم !ًءدحا ظن م
 ' ودعلا ال بخلا لعل -(فطظع فرخ ال نوك هيف نيعئي ) رعاش لب الب تاكو ه٠( ايلاقتنا
 الو كوبا ءاجام (٠ لعل مسا ىلع الب فطعلا زاجا ثيح ءارفلا بهمل» لع اذه ) ليقم

 امنا الو ةفطاعلا فه واولا نوك (ئهيف نيعتي ) اًبطبم الو اعرسد ال ريمالا يشم ٠ كوخا

 عراضلل الب فطعلا اوزاجا ) لظنل ال سانلانيب لدعتل كانييأو ٠ (يفدلا ديكوتل اهب ينا

 :(ادنبا فرح نكل نوك هيف نيعنب ) مقي مل ورمسنكل دي ز ماق :(ليلق هنكل مسالا هنعراضل
 ٠ ( فطع فرح ال نوك امهيف نيعتي ) ةمحر ال ةوسق هنم تيقل .ورمع ال ديز اي

 هبيس انك ذو ةيلاتلا تارابعلا يف عقاولا طلخا ايهكصا 57

 قدصيال نا ةفطاعلا اليث طرتشي هنال لجر لدب ميرم ائعضو ) ميرم ال دلاخ تام

 هنال وا لدب ما انعضو ) ينتاصو ما ينترجمأ يابا تسل (٠ رخالا ىلع اهيفطاعتم دحا

 لدي وا انءضو ) رةتسم وا زراب ريعملا (٠ ةيوسنلا ةزمه دعب سايق واب فطعلا زوجياال

 ابكار وا ايشام بهذا :نيرطس وا ًرطس يلا بتكا ٠ ( ميسقتلل نوكتال ما نال ما
 يردص حرشنيف يناي يذلا ٠ ( باطلا دعب لءعتست ال ما نال امهيف ما لدب وا ائعضو )

 لدبنيلاغملا يف ءافلا انعضو ) سفنلا بيطتف هئيحمب ينرشنب قيدصلا ”يلإ بتك ٠ كوخا
 لوالا لئلا يف م ةلصلا لع ةلصنوكي نا حصي الام فطع زوجي ال هنال اههيف تو واولا

 اوجرخ (٠ ءافلا ريخب يناثلا لثملا يف 5 ةيلاحلا ةلبجلا لع ةالاح روكي نا حصي ال امو
 (٠ ميردغلا نوكتال مثو جيردتلا دوصقملا نال مث لدب يتح انعضو ) مواسن ىتح لاتقلل

 ترعض (٠ ماهفتسالا دعب لبب فطعبال هنال لب لدب ما انعضو) اًباتك ما الوسر تشعب له
 باوالا يف افلا لدب واولا انعضو ) هعجوو هملا نم وكشي حربب ل٠ دقحو ةئيغض ممل
 ةالايخب نيلجر تبحص ٠ (واولاب صتخي هفدارمّلَع ءيشلا فطع نال يناثلا يفوا لدبو
 -( واولاب صخخي اهتوعنم عاتجا عم ةقرفملاتوعنلا فطع نال مث لدب واولا انعضو) ايركو

 نا حصب ال ام فطعي نا زوجي ال هنال وا لدب ءافلا ا_هعضو ) كوخا بهذيف يتات تنا



 ا

 رثكا ىا اياب, نيسمح وعلا يف هتنع -( ميسقتلا هيفوا) رعتم وا رهاظ مسالعافلا . ( هيلع

 أ قحلاو ةي وسعلل هيف وأ نأ ليق )اوبهذت ال وا اويهذا .( لب ىنعع ياس ارضالل هيف وا)

 1 ةيوستلا درجت دي راو هنع تجرخ اذا باطلا ةغيص نم ةدافتسم يف امنا ةي وسلا

 مهلا ثعب وا هموق كيس ماشه يدان اال هيفوأ ) اوفلحي ملوا اوفلح مهقدصن ال

 ةيف وا ) لطابلا ع وا تملا َلَع تناو انا .( عملا قلطمل يا واولا ىنعمب هيف وأ ) مرفدتسي
 نيب ام محلا ةابط لظو (٠ كشلل هيفوا ) يل ( ماهبالل

 لع اما سردا (٠ واولا ىنعمي عملا قلطمل هيف وأ ) لل“ ريدق و | ءاوش فيفص ٠ جضنم

 ةيناثلا امإ ) اًتهاكاماو اب 7 0 (٠ رييختلل واولا دعب ةيناثلا امإ ) ورمع لعاماو ديز
 اما ءاجس.٠ ( نيل, ةزوكانملا اما ) توناحلا يف اماو رادلا يف اما م ما ١(ةطلاجلل والا ا

 ورم دلعااماو ني ز دمع اما, بنلاملا ٠ ( ماهبالل .ةروكذملا ١ ) وزمج امال
 ٠ ( كشلل هيفامإ )

 ٍْ ةعطقنم ما يمه ةلصتمأ يلب ام يف ما ىلاانرشا 55

 ماقودنصلا يف كلام ٠١ تممذ ما ت>دما يابا ام اصعب ؛مأ هب رض فيس ١ يروا ام

 هذه يف ما ) ينتضغبا ما ينعببحاأ "يلع ئاوس٠ ”ندلا يف ما كرمخ قزلا يفا ٠ كيبخا لام

 امو ةيوستلا ةزمهبمث نيرعتلا مايو اهب بلطب ةزمهب ةقوبسم اهنال ةفطاع ةلدتم ةلشمالا

 ٠ رحلاو دبعلا كدنع ىواستي له ما رونلاو مالظلا كذنع ىواستي له (٠ اهمأقم موقي

 ةلغمالا هذنه يف ما ) :هارتفا نولوقي:ما.هيف بير ال ..ةءأرما ما لجو اهنا صخشش يل حال
 نييعتلا ما عم اهب بلطي ةزمث وا ةي وستلا ةزمهب ةقوبسم ريغنيتلمح نيب اهعوقول مطل
 :( لكك بارضالا اهانعمو

 لب اذكو ءادقبا فرح هيف نيعتت ام .ىلاو ةفطاع نكل هيف نيعتن ام ىلا انرشا 6

 كل ذ امهيف عنغي وا فطعلل ناديعتن ام يف الو

 نركل انعم بهذا ٠ ( ةفطاع نكل نوك هيف نيعتي ) سلوب نكل سرطب رشاعت ال
 نيعني ) شوب رط نكل ةعبق سبلت ال (٠ ادنبا فرح نكل نوك هيف نيعي ) انيلع لقفت ال
 توك هيف نيعتب ) فاخي و ىقتي كوبا نكل سأب يذب تنا ام . ( ةفطاع نكل نوك هيف

 يعذك .نكلو .ىلصو.قدصام١احيضفناكنكلو [كلاط كرب ا هناك ام( ادا ل
 اء
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 0000 1 ل يذلا ( رتل ينرتل هانا )مهب تست كغ
 اناذكا كارت“ هاوخا به ذيفا» قمت تنا+ ٠ كم انبا تنا:بضنةغ ىتتازوزي تراذقللا

 ءافلا تورغنا ) ذيمالتلا ينصيف ةلوغمالا حرشي ذانسالا ءاق ٠ ذاثسالا ينمتميف ديفب ال
 عيدي ام ةلص<نؤكي نا حصي الام لع لوالا يف تةظع ناب اهتاوخا نع. ةلثمالا هذه.يف

 فيو ةلص نوكي نا حصي الام ةلصلا» لع تفطع يأ هدكع يناثلا فو ةلص نوكي نا
 ةلمجا ىلع تفطع عبارلا يفو اربخ . :ر وكي نا حصي الءام ريهإ ةللج لع تفطع ثااثلا
 حصيرال ام الاخ ةمقاولا ةلجلا َلَع تفطع سماخلا يفو كل ذكن وكم ناحصي ال ام اّنءن ةعقاولا

 01لالل 1 سرطب كلوخا جرم كلتا م ففسويت كوخ دلو :( الاح نوكي نا
 رابخالايف ٍبيترإلل هيف مث ) غابا يلا هبتك ام مث كييخا ىلا تبتك ام تثرع.٠( لاصفناب

 .نروكي تفر نا فانئتسالل هيف.دافلا ) نوكيف نك :يشلل .هللا لوقي (٠ محلا يف ال
 ء( هدمسلل ىعف هتبصن ناو

 طلاع نكت ذل كح ىل !ةنرشاو ةفطانللا تح يفاقماظييب
 ايلا لهل واو : ةقاخطأد وس اعكلا تأرق ٠ ضورملا تح ةجب ملا مولعلا قلضوو

 ينبجتا ٠ هاوقث ىتح كوخا ينرنم ٠ مهاردلا تح كلسييلع رينانبلا تقفنا ٠ ءارمالا ىتخ

 ةفطاعةلغمالا هذه: يف: ىد.) كيخا نعىتح -ننرجاهلا نع.تلآس ٠ تاحتوملا ىتخرعشلا

 اذا د كلا تدتك ٠ ( ةاهم الو اًبيئترت دقت ال اولا ىنعمب هو اهيف طوزشلا رفويل
 امبيف يتخ) هتعمركا ودعلا ىتح نيرئازلا تمزكا توريب ىلا ينفاوت باتكلا كلضو

 ىت#.سانلا ك.ركي . ( ةراج هيف ىتح ) كروزا ىتح تبهذ ( لما َلَع اهوخدل ةيئادتبا
 اهوذدل ةقئادعبا امهيف ىتح ) لئاز هرساب ملاغلا تحل وزي :يش لك : كنومركبكئوادعا

 لعةلج ةفطاع ىتح ليقف لكت لعف عفر اذا ) ههيطم :لكتن وحامي تلي زلم( للا لع

 دابجلا ىتدبو (٠ ريغ.ال ةراج فئنيح ىف "لكُم بصنب ليقو . ةيئادتبا اهنا حيصلاو ةلمج
 ٠ ( ةيئادتبا هيف ىتح:) ناسراب نادقي*ال

 واؤلا دمي ةزاكلل. ةيتاعلا امو فالي ىلا انواع ١517

 فوطعملاو فوطعملانيب عمجلا عادتمال رييختل هيف وا) الغب وا ناصح كرفس يف بكرا
 فوطعملاو فوطعملا نيب. عملا ناكمإال ةحابالل. هيفوا ) اًبيطخ وا ارعاش نك ٠ ( هيلع



 ”ا

 لثملا اذه تي واولا ) نولعفي الو نولوقي ال وا نولعفي الو نولوقب وا نولعفي و نوأوقي

 هلبق امة هديب ام كرشي ام وهو ثلاغلا مسقلا نم ةفطاع هيف واو اب رق مدقث 5 ةفطاع

 كادف يور ٠ يناصت مل ما ينتاص وأ <يلع :اوس ٠ (ىرخا ةراتىنعهو ًاظفلو ةرات طقتف اظفل
 هلبقاميف هدعب ام كرش ام وهو ثلاثلا مسقلا نمفطعلل امهيف مأ ) رعت ل ما تفرع
 (٠ ىرخا ةرات ىبعمو اظفلو ةران طقف ًاظفل

 لوالا انعضو ناب بحاصم ماقحال ما ىباس وهأ واولاي يولسملاةلا انه
 فطعلاب تدرفنا ثيح انركذ 5 نيثمجن نيب ثلاغلاو نيلاله نيب ٍيلاثلاو نيسوق نيب

 ٠ اهريغ ثرع

 درو دق ٠ هلل اياصو اوظفحينا ليئارسأ ينب هلل ملك ( ىسومو ) نون نب عوشي را

 ٠لجاو موي 2 #*كمع نياو# كوخا دلو * « ةشيدحلاو » ةعدقلا ةلزدملا تكلا 5 اذه

 (٠ يبدجالا ىلع يبسلا فطعب هيف اولا تدرفنا ) اهوخاو# يخا رفاس ةارما تئاج

 باتتك كنم ينءاج ام٠(امإب اهنارتقاب هيف اولا تدرفنا) « ًمطاقم اماو» الصاوم اما نك
 ٠ ( ةيعملا اهب دصقي ملو ىفثب تقبسح دقو الب اهنارتقاب هيف واولا تدرفنا ) « لوسر الون»

 : ( هنع ىفتس ال ام فطعب هلبق واولا ثدرفنا ) ةراجتلا يف «كوشاو# سا 1
 هقح ام فطعب امهيف واولا تدرفنا ) « موف 0 3 تصوم ةليل ترون

 ءيشلا فطعب هيف واولا تدرفنا) بابلاب«دسالاو»ثيللا اذاف تجرخ (٠ عما وا ةينغتلا

 « *!.ركاو# ريغ ناك انسيقتلا ٌةادغ 6*2 او# يبا سائلا نولأست الا ٠ ( هفدارع ىلع

 ٠ ( ابلثم ىلع يا فاطعب واولا تدرفنا )
 اهريغ نع فطعلاب >افلا تدرفنا ثيح ىلا انرشاو مثو ءافلا ناعم ائيب ١-4

 اذه يف تاةافلا ) نّفف بطخو باصاف ىدرو داجاذ ملكتف ربدملا لع مامالا دعص

 ٠ كيخا ىلا بتاك انا ٠ هلثقف هب رمخ (١ بيقعتلاب هنع ربعملا وهو لاصتاب بيترالل لثملا

 تاءافلا]تيبخ كناف دعبا٠ ءوس ريغ نم اضيب جرت كبيجيف كدب لخدا ٠ كنع هربخم

 سئرتلل هْلف ءافلا ):كالوم دنع ينركذا تلقف هتماتلط (١ ةينبسلا ةزألا ل3

 دنع ةوظح كوخا لان ٠ ( بيقعتلل هيف ءافلا ) ماشلا قشمدف توريب ترز (٠ يؤ ذلا

 نباف كوخاف كوبا ينراز (١ يركذلا بيئرتلل هيف ءافلا ) نيصاخلا ةأفاكم معنف ريمالا

10 
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 لثم كذحمل علخم نا باوصلا نم سيلف ةوفه كيلا انم تردب وأ ةوفج انم كلان بهو
 جرو لابتلا ظاءرا انيلع رسسكت ىتح ريكفت نود ظيغلا يعاد بدجتو ريطتو بددجل

 لملاك جئاحلا كباتك انيلا قلطتف هفظالغ ىلا هئقر نمو هتنوشخ ىلا مالكلا نيل نم
 لهاو هضي رعت نوح يف ةلالضلا انتكلمو ةشهدلا ائيع لخدأامم هيف انردنت لزابلا

 ودع اسوا قماكب فنا ايل تع لعاوعو هحيملت يسابسو هحيولت

 الا هلع كراللف ر ءّر امي !انرعذف دودحلا ةفهرم انوي ةرؤطس نيام اق نام تاتا

 0001 اا ائيثح دقو ضرالا هب ائيرضف لجرلا تكطصاو ديلا تضيقناو

 ٠ خوست واهنم

 اك كيف نظلا نكي ملو نيمالا قيدصلا ةفص الو يفولا لمخلا ةفص هذه ام يرمعلف
 نراكدقف ٠ ٠ لمي هليمت خرلا امنيا تابنلا فيعضب هذه كتفص يف كهبشا أف كنم ادب

 هللارفغتسن نحنو اذه انلوق لوقت ٠ بضعغلا ةروس ًادفتو بدالا دح مزات نا كب لمح الا

 جرخي نرا يللا دادولا قا فم سرع نأسلو سين ماصخلا ىلا يارو حمجي ظفل نم

 ءارو نم هناحيمس وهو مئاللا ميكو ملاظلا ربقو لطابلا دص يف ىلاعت هيلع لكوتنو حرجيف

 ٠ كتيادهو كحالص

 فطعلا فور>

 3ك هديب اه كارشال وهام ادكيع ناب ةثالثلا فطعلا فورح :ماسقاراتبي
 الفا هيف هكارشال وه امو ائاد طقف اظفل هيف هك ارشال وه امو ماد ىنعمو اظفأ' هلبق ام
 ْ ىرخا ةرات ىنعمو ًظفلو رات

 ااا اا ردا لاسناو ديربلا لع ىلا بهذي نا هل تلق كيلا ىلا تيك
 خويبشلا يتح دلبلا لها جرخ . توكي امك ينربخي م هيلا اهب ادشعب يتلا كلئاسرو يلئاسر

 كرش أم وهو لوالا مسقلا نم نم فظع فورح نياثملا نيذه يف ىتحو متو واولاو ءافلا )

 سلاحتال ا كل مارد كوخا كيلا ثعب ام.( مئاد ئنعمو ً[ظفا هلبق اميف هدعب ام

 ةالثا لالا هذه يف لبد نك ليلخلا نك هي وبيس اذه لاق ام ٠ ملاعلا لب لهاجلا
 سائلا «( (ئاد ظفللا يف هلقام يف ة هدعب ام كرشب اموهو يناثلا مسقلا نم فطع افرح
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 وه ةرب قل اذ رج راح م ىلا ذو علا ف عوفرس,عراضصم( ظفح )رخل تس

 قالطال ةدئاز فلالاو الفل بوص:. ظفحي لوعفم ةمعتلا يا ( اديلا ) يذلا لع دوعب

 ظفحي لعاف.د“اعلاو لوصوملا ةلص اهنال بارعالا نم امل لحم ال ظفحي ةلمحو ةيفاقلا

 باكلا ثدرو ثيح ( ”بنع وفملاك نارحالا قيقامو) هلوق هاف سانا 00

 ٠ لعاف مفرلا اهليو لشم ىنعب ايا

 هريدقث راتسم ريض هلعافو ثينأتلل ءاتلاو ضام لعف ةودغ تراط يا( تدغ)

 انه لو رجا فرح نم.هقوف نم يا ( هيلع “نم ) ماملا هيشي رئاط ةاطقلا ىلا هر ف

 فاضم هيلع يف ءاملاو تدغب قاعتم رورجلاو راجلا اذهو نع رج لم يف قوف ىنعب مسا

 ( اهاومظ ا 1 ةلعرا تادف قلعتم بوصنم فرظ ( دعب ) ةاطقلا 0 ف ىلا دوعي هيلا

 خوفرم ل اف ءاملا برش نع اهربص د يا اهأؤمظو .ضام لف 2 ةب زدصم ام

 هينا هللا دعن ةفاضاب رور# ردصم لب وأت 2 اهدعب امو هن د ردصملا امو ةيلا فاضم ءاملاو

 هلعافو درجتلا اظفل عوفرم عراضم اهكانحا ىرم تاوصت يا ( لص ) اين ما نحل

 1 رعو) رسما تدع لعاف نم لاح نيكل عضوم يف ةلخلاو ٌءاطقلا نلا و ا

 لل 111 قابلا دقق رهو نشتفو نح قرحلا عبو هيلع نم هلوق ىلع, ةفطاع ولاولا ( ل

 ءازينو يف ىنعمب رج فرح ءابلا ( ؛لوحم ءازب زي') نعب رورج هسفننضيبلا هب دا ارخا نكل

 فلاب فرصلا نم عونم هنال ردك ةحشفب ءابلاب رورحجي ةظيلغلا ضرالا شنو

 هيف ىدتي ال يذلا رفتلا وهو لهو تدغب قلتم رورجلاو راجلاو ةدودملا ثينأتلا

 دهاتشلاو»# نجلا .يف هعبت, لك نم لكل دب ءازب ز نم لدب.وا هيلا فاضم هيف مالعا الا

 اهيلع رك افرح لوخد ليادب قوف ىنعمب اسال اه تالا تدل نم ) هلوق هيف

 باتعلا يف باد آلا هبحاص ءاسا دق باتك لت انبواج 5

 (فلها ريغ يرحل انا 00

 ايتحم ىقب ناب كالوا ناك اق ءافحلا بد ةوغرلا ن . حيرصلا ىدبا دقف دعب اما

 كب ديثيو تاجزلا قيادج نعكجر 2 ىدجشيطلا ة هقزن: كفخجست نانود لع ١١ ةلاح

 ثيج نيئطخم ا 5 قالا ولكم نع للي دتودسا ي شف رام باتعلا يالا ن

 ٠ انعلثأ تو انةمزرك نم .نيحعلا لك هكاامتو ا يرو رايياع وظنم كنا 0
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 الإ رك]رلا ايش وج فرحت لعل )بي رق كتحواوقملا ىلإ لعل :( هل قلعتم ال دئازلاب هيبش
 ءابلا'نم لك )هيب بلق نزملا يف ىننأكو فسوي ةروص نسحلاب هن أكف (٠ ا قلغتم
 يعاو ثنا يفإب («يبشتلا ينمم نم هيف ا. ”ن أك قلعتم نؤملا يفو نسحلاب هلوقن كيس
 م ) لجر رادلا يف :( يماو تنا يباب .ىدفم هريدقت مدقم ربخ فوذحت ةقافتم ءانلا:)
 ؟نغلبتك نم ل بكل تاي (.٠ مدقم ربخ رقتسم وأ نئاك هريدقن فوذحمب قلعتم رااللا
 ىثو.٠ (بباتك تمن رقتسم وا نئاك هريدقأ فوذحب ةفاع+ نمو تأرقب قاعتم ءابلا)
 زوخيو جاه هريدقت _لاح فوذحمب ةقاعتم ءابلاو بثوب قلعتم يلع ) حال "يلع
 هبشب امب هلوأتل رلعشب قامتم ةسايسلا يف ) ةسايسلا يف باعث .تنا٠( اضيا بثوب اهقيلمت
 دينالتلا محن تنتا ام كالول ٠ كيخا الخ موقلا ءاج ؛( ثيبخ وا غوارم يا لوفلا
 ؛. ( لئاوزلاب.ةهيبش اهمال امل قلعتم ال .اشاحو الولو الخ فرحالا هذه ):كمح نباءاشاح
 ادا اكو .ءدقم ربخ قئاك ءريدقت فوذخم قلمتممل ) ديف قوشلا هارب امم.هل ام
 يففلا رفتنم يا ىننلا ىنعم نم اهيفامل ةيفانلا ام اهقياعت زوي و يف نم لاح .فوانخم

 قامو نو ىح ( عياقعا ل كودرب ىتح عنولتاقي ..( هل قوشلا هيرب لجال
 ةسقاعتو ىلا ) ليللا.تفصن ىلا رهاس تبقي ٠ (. ودريب قلعتم ؟ياقعا لعو . عنواتاقي
 انيبش هنوكل ذوخأب قاعتم هينذب ) هبنذبا ذوخأم بنذملا (١ لعفلا هبشي مسا هنال رهاسب
 كيخا نم مركا تنا ٠ ( لعفلاب اهيبش هنوكل * يسم قاعتم يب )بي ءيسم تنا :( لعفلاب
 ؛ ( لمفلا.هبشي ليفت مسا مرك أب قلعتم كييخا نم )

 ىلي ام ائب رعا "617

 راوجالاو ضام لمف ( رارحأألا "لاق ). ةيفان امو البق ام 07010
 عفر عضوم كيس لثم ةلزنمب مسا فاكلا ( ”ينهنع وفعلاك) فل بوصنم مدقم هلوعفم
 مههنعو (ظفل رورحم هيلا فاضم وفعلاو وفعلا لثم رارخالا لثق ام يأ رخاوم لق لعاف
 واولاف زمللاب كلل لفكي يا نمضي نم يا ( .رملاب كلل نمو )٠.وفعلاب قلعت رورجتو راج
 |داعبم عفر لحم يف وهو ينتلا ىنعم .بوشم, يا يراكنا ماهفتسا مسا نمو فادئتسالل
 نم ادعملا ربخ لفكي يا نمضي لمفب هقلعت» ر دقي. نا ماقملا يضلقي رورجمو راج كل
 وصوم مسا ( يزلا ) نمضي يا لعفلا كلذب قاعتم رورجتو راج راب ةيلعف ةلمج ريخلاف



 اندرخأ

اضغبو ا. ناديفي يجن لاقو ليضفت مسا دعب
 "ا :( 

 ْ ءابلا ىتعم لاثم لكد عب انركذ "وو

4. ءايلا 1 دحا كب يرش 5
 ءابلا )كيباب ثتررم 1 كيخاب ولأ كر لد ىنعمب 

 هيف ءابلا ) هرادنم دي زب تجرخ (٠ يزاجنيفاغلا يفو يقيقحلوالايف هنكا قاصلالا امهيف

 هنأسحاب نسح او هتءاساب ءيبسملا ذخا (٠ ةناعتسالل هيف ءابلا ) نيكسلاب تعطق ٠ ( ةيدمعلل

 ءاب اهل لاقيو عم ىنعمب يا ةبحاصلل هيف ءابلا ) مالسب اوبهذا ٠ ( بيبسلل امهيف ءابلا )

 (٠ في ىنعمب يا ةيناككلا ةيفرظلل هيف ءابلا )تيبلاب كوخا ماقا ٠ ( لاخلا ءابو ةسبالملا

 لذدبل هيف ءابلا 0 كاذب اذه:
ةلباقل همف ءابلا ) راثيدب هكعب ٠ )

 ناف ضوعلا َّط اهوخدل 

 لوبي برأ ٠ ( نع ىنعمب ةزواجملل هيف ءابلا ) ماهغلاب ءاهسلا ققشت موي ٠(ضوع رائيدلا

 ٠(ضيعبتلل هيف ءابلا ) كساكب تبرش ٠ (ىلع ىنعم ءالعتسالل هيف ءابلا )هسارب نابلعتلا

 ” (ةفرحا لصا يو سقلل اهنيف ءابلا) مويلا :بهذتاال امثل كدر 55

ا ول ةلخ اهب مرك (1١ ىلا يسم ةياثلا اهعنأل هيف ءالا) كوبا اكان
 ءابلا)تقدص| اهن

 يف ةدئاز ءابلا ) انيعم داي ك1 بجعتلا نم رمالا ظفلب لعفا لءاف يف ةدئاز هيف

 فييسلا ىلع يتلا ىلوالا ءابلا ) جرفلاب وجرنو فيسلاب برضن ٠ ( ةمزاللا ىفكل عاف

 ءابلا ) ايفاش توملا ىرت نا ءاد كب فك٠ ( ةدئاز جرفلا ىلع ينلا ةيناغلاو ةناعتسالل
0 

٠ ( دحاول ةيدعتملا 0-5 وعفم يف ةدئاز
 | يف ةدئاز هيف ءابلا ) راو دسالاب اذاف تجرخ 

از ءابلا ) هدبع فاكب هلال ( ةيئاحفلا اذا هيلع لخادلا ادعمملا
 ' (سيل ربخ يف ةدئ

 هيف ءانا) هس كوعا اذه ٠ (انربخ فاءذدنار هيف ايلا ) اكتع ضارب تجرشلا»

 ٠ ( ةيدفتلل هيف ءابلا ) هتدرفا اكلاه يعاويلاب ٠ ( اهب ديكوتلا يف نبعلا ةظفا يف ةدئاز

 ٠ ( ةيدعتلل هيف ءابلا ) مدعلا هب دعق

 ةاثمالا هذه يف رج فرح لكق لعتم ىلع اللد "5

تناام ٠ ( اهل قلععم ال ةدئئاز هيف ءابلا ) مئاقب دب ز ام
 ةظعوملا ىلا جاع هللا دمحي 

 كنوك هللا دمحي ىفقنا يا يفدلا ىنعم نم اهيف امل ةيفانلا ام ةقاعتمهلا دمحب ىلع ىلا ءانلا)

ورلل متلك ترا ١ ( جاتحت قلعتم ىلاو اط قاعتم ال ةدئاز جاتحم ىلع ينلا .ابلاو اجاني
 اي 

 رج فرح ؟بر ) هعيقل عرك لو بر( اهل قلعتم ال ةدئاز اي ورلا يفيتلا ماللا ) نوربغت



 0 ا

 ظ هيف ث لاثملك دعب ماللا ىنعم ائيب 5

 نيب اهبعوقوا قاقالل امهيف ماللا) يلا باذع نيرفاكلل ٠ ىلاعت هللا دحلا

 * (كلمي ال اطوخدمو نيتاذ نيب ابعوقولكلملا هبشل هيفماللا)نينم ئلل ةنجلا «(تاذو ىبعم
 ىنعم نيب ابعووول قاقحتسالل اههيف ماللا ) مودت ام كل مودا ٠ هل ركشلاو هلل دجلا
 'ديفبام دعب كلل لع اهوخدل كيلمتلل هيف ماللا ) يلام نم امسق كل تحنم ٠ ( تاذو

 "بهذا نا دي را . ( ديكوتلا درحل هيف ةدئاز ماللا)يناكك هراك انأ (٠ ةحنملا وهو اكلت
 ىلوالا ماللا ) دلال ركبل اي (٠ ليلعتلل امهيف ماللا ) هفنا ريصق عدج ام رمال ٠ جيرتسال

 «(ليلعتلل هل ثاغتسملا يا ةروسكملا ةيناثلا ماللاو بحعتلل هب ْثاَْمّشملا ءال يا ةحوتفملا

 نيب رصبلا دعو ٠ لاملا مالو ةبقاعلاءال ىمستو ةروريصللءاللا) ىو نبال جاجدلا تيب ر

 دعب لوعفملا نييب:ل اهنا لبق امهيف ماللا )هيخال اليوو ورمل ايعر (٠ يزاحلا ليلعتلل

 اهرورجي نال ةيوقتلل ةدئاز امهيف اهلعج ىلوالا نكل اليو دعب لعافلا نييبثلو اًيعر
 |_منكل ديكوتلل ةدئازلا ماللا عاونا نم هيف ماللا ) نوملظت كسفنال 1 رهاظ مسا
 انج اًبوص هل تععس (٠ ريخأتلابفعض لماع ةيوقتل تدي ز اهنال ةيوقتلا مال انه ىمنت

 مال ىعستو يفنلا ديكوتل هيف ماللا ) أيش ينعفنيل يخا نكي مل (٠ نم ىنعمب هيف ماللا )
 ٠ ( ىلا ىنعمب هيف ماللا ) ممل ىحوا كبر نا٠( يغنملا ناك لعفب ةقوبسم اهنال دوحجلا

 طسقلا ني زاوملا عضتو (٠ لع ىنعمب يا يقيقحلا ءالعتسالل هيف ماللا ) مهسوورل اوبلقتا
 روظالاو ددع ىنعمب هيف ماللا اولاق) نولخعبرال هتتك ٠ ( يف ىنعمب هيف ماللا) ةمايقلا مويل

 تايكحلل تالهاجلاتلاق ٠ (دعب ىنعمب هيف ماللا )لالهلاةي ورا اورطفا (١ دعب ىنع؟ هيف اهنا

 انحيباصم نال (١ لوقال عماسلا مسال ةراج اهنال غيلبشلل هيف ماللا ) نكتي ز نم اننيطعا
 نع درحلا يجن هيف ماللا ) همودن ن اك ليل نم كلايف :( ليلعتلل هيف ماللا ) تئفط
 دي زل تب رض ٠ ( ةيدعشلل هيف ماللا ) ورمل ادي ز مركا ام( ءادنلا يف ةلمعتسم مسقلا
 ىنعملا ةي وقث اهتدئافو هلوعفمو يدمتملا لعفلانيب ةعقاو اهنال ديكوتلا درحل ةدئاز ماللا )
 كل يئالغ الو كلابا ال ٠ ( ةيعامس اذه لثم يف اهتدايزو هسفنب دمتم هنال لماعلا ال

 ينضغبا ام ٠ كيخا نم يل بحاتنا (٠ ديكوتلا درجل نيفياضتملا نيب ةدئاز امهيف ماللا )
 ابعوقول لعاف اهلبق ام ناو لوعفم اهب رورجلا نا نيبت يا نييبغلل أمهيف ماللا ر كيخال

 ع
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 (باوصلاب يأ. ءابلا ىنومب هيف: نع ] باوصلا نع تقطن .(مهنميا ن م ىبعي ةيأ نعا)

 ل1 ىلع اهوخدلءابلا ىنعي يا ةناعتشالا امهيف نع) ملقلا نع تنتكو . عالقملا نعتسمر
 هنمع كوع ند ريهالا هنساحأ كذبا لخد م٠( ( ]قلاب تدثكأل عالقملاب تثتيمر ىا لعفلا

 "كيما لال ملل هبف نع ) ةليح. نعالا هعم هفطلت ناكامو٠ (٠ ناج ىنعمب مسا هيف نعل

 . ( ةيانلا ءاهتنال هيف ىلا ) هيلا مجرن نا اندعاوت (١ ةليح لجال
 يف نعم للا عم ل 0 لك د

 لقشن جيرلا لوقت الع ( يؤدمملا ءالعتسالا هيف ىلع ) تييتاام يف بنذ ”يلعام»

 57 هيف َلَع) هدحو هللا ل لاكما:تاعج 0(: .يشيعال يأ ليصل ف مز ل
 ىلاعتهللا لعولعي ال ذا ءالعتسالل: تسلو هللا ىلا هةدنساو هتفضا يا دانسالاو ةفاضالا

 ردقاال.“ ٠ ( عم ىنعم هيف لع ) هنهاوعىلع مالكلا ىف اي كوها «( ازاحم الو ةقيقخال يه

 يضاقلا لبق“ ( كاردتسالل ديخرعا) ليج ىعلا كزدا ينا لع يلق ربظ نعءظفحا:نا

 ىنعمب هيف ىلع ) اياصولا ىلع نيردلا يبن“ 0 د الع لع كيخا ىوغود

 ٠ قوددصلا يف لاملا (٠ ءابلا ىندمي هيف لع ) اًقداص نوكي 9 نمؤلل ا لخ جلخ«( نم

 يف ) ةعفنم لعلا يف انل .( نيلثملا يفةيقيقحلا ةيناكملا ةيفرظلل يف ) ىلجر يف فلا تاخدا
 ةلفرافانعاا -( قوف ىنعبم ما انه لع ) بيلصلا ]ع نمهولزنا (٠ ةي زاجلا ةيفرظلل اه

 ( لع ىعم ءالعتس دب اما دا يفءبوليسم اثنتا (١ نيل اسي
 هي يزكش اس٠ ( قاضلالا' وهو :لصالا الا ينبع انهيف) هتعاضف ريش ل
 نيب.اهعوقوا ةسباقملل انه يف:) ليلق الا كنم ىلطب ام.يفاكلع ام»”رصاق:الا كناسعا
 ُهْيَس ) هدرط يف راذتعا يلل نكي مل٠( نيلاثملا يف قدعال لضاف ءيشو قباس :لوضفم ءيش

 ىلع تينإ (١ هيف نع ئنغحبا لع ) كيلا هدوقأ يناف كيا سن ىجرتك نك نأ" ٠(ليلعتلل

 ٠ (ةيحاصلل عمىعمب يف ) هحالس يف جرخ-٠ .( يف ىنعمب ةيف رظلا هيف لع) كرظعنن.مل نيح

 يرمجةيس ةددس :نيعب راذ' تيققل» ((/ةماغلا ءابتنال ىلا ىنعمب يف ) مهبسوفن يف اوعجرو

 تحب ام .يف تزجنلا٠(ضييعبتلا يف:وا ةياغلا ءادعبا يف نمىنعمب ا:هيف ) برطو وهل نيب

 ٠ ( هيف تثحج ام تزجنا: لصال !او :ةفو ذحب : ىرخا يف نم اضوع ةدئاز انه يف )
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 هى نم مههنم (٠ نع ىنعمب يأ نع ةفدارع هيف نم ) هللا رك ذ نم مهبولق ةيساقلل ليو

 . ( أبن لجال يأ ليلعتلل هيف نم ) يفأجاف أبن نم كلذو تيكب :(ضيعبتلل هيف نم ) هلل
 دوعي ريع عم لوصوم اهلنا حصي ذاسنجلانايب ةيفنم ) دجلاك نم دجلا اذ عفني.ال

 لوقبلا نم قذت ملو (٠ اهلبق امم لاح بصن لحم يف اهرورجيو يثو ةفرعم هنال اهلبق ام ىلع
 ةياغلاءادتبال هيف نم ) ةعجلا موي نم ة ةالصلل ىدون اداو (٠ لدب ىنعمي هيف نم ) اقتسفلا

 بيطلا نم ثيبخلا جرخي (٠١ اجر ىنعمب هيف نم ) اذك نوف ذحي ام مهنا لعاو ( نامزلا يف

 قف ىف -هيف خم / عضوملا كلذ نم هتيار : ( نيداضتملا يناث لع اطوخدل لصفلل هيف نه )

 دكرن] ةدلا) ةبف نم ) دحا نم عبرلا يف ام» ( اهلصا لع ناككا يف ةياغلا .ءادتبال وا

 نطتتلل ةذئاز هيف نم) باتكن ٠ كانا له: ( ادتبالا ىلع عفرلا اهرورجش لحو مومعلا

 نع « )ذر فلا لاما لبق لح ن ٠ امال ٠ ( لعاف هنإ ىلع عفرلا اهرورجم لشو موم وملا: ع

 نم 1 ( هب هب لوعفم هنا لع بصنلا اهرورجن لحنو مومعلا لع صيص:لل هيف ٌةدئاز

 3 يف ةباغلا ادتبال هيف نء ) ةميلح موي نامزا

 و ىلا يسم نان لك دعب كج انا
 ناكاف ( ناكملا يف ةياغلا ءاتنال 0 )نسي راب ىلا ةي زديكشالا مانا

 ىنعملا كيس العاف هنوك ىا اهرورج# ةيلعاف ةنيبم يا نييبتال هيف ىلا ) انيلا:رفسلا ىهشا

 عمي رسفتو ةبحاصملا يا ةيحبل هيف ىلا ) ليإ دوذلا ىلا دوذلا (٠ دبع ىنمو اهنوك حصي.و

 | قو (انه لدب عال دب ىعبت هنأ ع نع ) اذه نع اذه ذخ (٠ دوذلا عم يا

 نييتلل هيف ىلا ) اذه ن ٠ كيلا هركا كاذ نا ملعا ٠ ( ةزواجحا اهلصا ]ع هيف نع ) دياز

 ماللا ةفدا ٠ يللا كيلا رمال ( ىنعملا يف العاف هنوك يااهرورخجم ةيلعاف ةنيبم يا

 ٠(كيلا ٍهتنم رمالا يا ةياغلا ءاهتنال اهلصا ىلع نوكت نا حصب و.كل يأ ةصاصتختإلا
 دمحا نيمضت اهاضتقا همف ىلا ) كيلا هللا دمحا ٠ ( يف ىنعمب هيف نع ) ةلأسملا نع تحب

 .بي رغلا ىنع تاضف ٠ ( ةياغلا ه اهتنال يا ابلصا لع يهف كيلا هدمح يعنا يا يعنا ىنعم

 درا | افرصلا ننزد نغ وحلا سرد تيبحا :( ىلع ينعم كيسا ءالغتسالل هيف نع )
 الا تبتك ام +( حجرا وهو هيلع هئمدق يا كعىنمه هيف نوكت نا حصب و.لدب نب
 لهم نع هتدرو _ له.و : ,قبط نع ًاقتبِط نبك رتل: (قوشل جال يا.ليلعتللنع) قوش نع
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 (لاغتشالا لعبصنلاو ءادنبالا لع عفرلا اهرورجب ليف زوجي و اهلمع قاب و لب دعب ةفوذحم
 عراضملا :يجيو اهل رورجي الف ةذئازلا ١ ببسب اهلمت لطاب بر ) ادغ كوخا بهذي امير

 ءىطخيب مهس امم ر ٠ ( هانعم ققحتل يضاملا ةلزنم لزني هكل ليلق ةلاللا ذه كسلا

 ٠ ادنبالا لع انه عفرلا هلو اك اهي نأ امرا عم ةلماع بر )ىرملا
 الواو ىتح نعت نياو 2 فاكلا نركت كيان ١* حو فاكلا ٍئاعيم أئيب موع

 يل ام يف رج يفرح
 يااهدعب ةيردصم امو ليعتلا ايه فاكلا ىعمز كيلا هللا ل65

 نا لمتحي ) ناك 5 لزي مل ١ ( هيبثتال فاكلا ) رودلاك علا ٠ ( منا هناسحا لجال
 كاز لثك سيل اذه ٠ ( لع ينعم ءالمتسالل نوكت ناو هيبشتلل انته فاكلا

 هلع لثم ىندعمسأ انه فاكلا) نكا لف ”تاج ءاوعشلا ةوقللاكب ٠ (ةدئار ا 00

 0 0 ليم حب نقار 0 ال .(هيلافاضم دعاه 0
 مهنع وفعلا نارحألا 1 فاس( هن تاع نيعش و ةيئاتثتسالا الإ ىنعمي انه

 كروزاىتخ تيتا ٠ ( هيلا فاضم هدعب امو لعاف عفرلا هلحم لثم ىئعمب مسا أنه تفاكلا )

 نيعتي ) مويلا تيتا ام كالول «( رج فرح اهنوك نعني و ةيليلعتلا يك ىنعمب انه ىدل ]

 نايا لدرخلا ةبح ردقك ؟دنع ناكل (٠ ريمض اهرورحم نال رج فرح االول نوك
 ثكما (٠ رخاوم ناك مسا هلا ىلع عفرلاهلحم لثم ينعم مسبا انهن اكلا ) تازجعملا تامل
 تقلا ”رّمع هلبق الواو كوبا الول (٠ ةياغلا ءاهتنا يا ىلا ىنعم انهىتح) لوسرلاعجرب ىتح

 كالو ٠ ( هر الف رهاظ مسا اهدعب ام نال رجفرح هيف الواتسيل) ديلاقملا دج ا

 كو دري قح ل واتاقي نولازي ال٠( رمضم اهرورحمنال رج فرحهيف الو )ءيش ثدح ام

 3 ىنعمب هيف ىتح ) بهذت ىتح بهذا ال٠( ةياغلا ءاهتنا يا ىلا ىنعم ادهىتح )

 ( ريع اهرورجم نال رج فرح هيف الو ) ادححجن ام مالو ٠ ( ةيئادنتسالا

 نه ىتحم لاثم لك فش نا

 ركل اهرورجمو قن دسب اهعوقول ةدئاز هيف نه ) هللا اهملعي الا ةقرو س0
 هن سانلا ىلن ىفخت اهلاخ ناو ةقيلخ نم ءئرما دنع نكي اههمو ٠ (لعاف عفر لءيف وهو .

 .( امهه نم لاح بصن عضوم ين اهرورجبو يو امهم دعب ةعقاو سنجلا نايبا هيف نم )
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 تشعترا ليلج بطخو ديدش عقو لئاهلا دهشملا كلذل ناكف اماهتلا همهتلت رانلا تاعجت

 ' از اد رادع نف نويعلا تصخشو نوتملا تاذخغاو بكرلا تكطصاو يديالا هل
 باشخاو زئاوج نمو طقا سل عوزج نمو ناقذالا لي بكت تافرش نمو ضوقتن ناطيح

 .ةيهادللابف لب وعو خارصو عب رصتو ليتقن نمو | ديدش بلل ثدحتن ةبهتلم ياو ىئارتل
 ”نيحلا نم ليلق_ضمي مل اذ كهو ٠ [اعقو هذلباو ةلوه دهشملا كلذ دشا ناكأق ٠ ءايهدلا
 قلعي ا دامر ياو ضقن الا رح لعرحج هيف قبب مو ميظعلا ءانبلا كلذ ضاقتنا همن تح

 1 . ٠ ريدق ءيش لك ىلع هنا ىلاعت هناحبسف حايرلا لايداب

 رجلا فورح

 امو نيلاله نيب رج افرح هيف ام ام انعضو ناب ذنمو ذم ىتلاح نم دلك يلي 5

 لحانيي م٠ ةمالع الب هاكرت نافرظ هيف امه امو نيثمجن نيب نآدتبم نامسا هيف امه

 بوصتممأ وه غوفرمأ كبر زور

 ٠ « ,ةدس لنم ربخ ىلع كيخال فقا مل» ٠ « نيتثالاو دحالا يوي ذم هتيارام »

 هنع فرعا مل+ ٠ هب انعاّمجا موي 5 رفاس ذنم كوخا لازام ٠ «نيرهش ذه انترز اه »

 ركتفا مل ٠ *«مايا ةثالث هذنم اًثيش دطصن مل# ٠ كانوعد ذم تئج ام. نانمأع ذنم ًاًبيش
 مهفرعن ال نيلضاف ءالع بر ٠ ”ديعب تنا ذنم ءيشب انربخت ل ٠ ”ث دحت انا ذم ء يش يف

 يف محشي مليكذ .ذيملت بر (٠ رجلاهلحم زيتا لعب وصنم ةركدب رْسفم ري بز رورجت )

 لطاب بر ) ممدنع قورسملا لاملا ار (٠ ادم هنال مفرلا انه بر رورجم لحم ) هسورد
 ديفي العيلض ذآغبسا <بر ٠ (ةيعسالا ةللا لع ةلخا دينو اهدعب ةدئازلا ام ينسبانه ابلمع

 رورجمل ) هشع يف داصب رئاط اهر٠( ءادتبالا 1 عفرلا اذه بر رورحم ل) ذيمالتلا

 لام بر ٠ ( ةركت اهرورجم نال ام ةدايز عم اهلمع لطبي ملو ءادتبم هناّلع عفرلا انه بر
 . هتعضا غيلي دج بر ٠ (هب لوعفمنا ىلَع_بصنلا بر رورجي لحب) ءادع ريب تأ صح ريثما

 عفر لح يفنوكي نا امهيف بر رورجم يف زوحي ) ًادرفم هتكلس _ رفق رهمهمو ٠ ةدئاف ريغب
 ريع بر رورج) انتراز ةلضاف ةأرما ةبر٠ ( لاغ:شالا لع بصن لحم يف وا ادئبالا ىلع

 بر ) هتيقأ عرك ,لجر لب ٠ ( برب رج لحم يف وهف زويمشلا ىلع ةبوصنم ةركشب رسفم
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 ًاريدقث عوفرم حراضم( ينب واقي ) عفرلا يف هعبت رعب وشل تعن (”فيعض ) ٠ حشكلاو

 عضوميف .ةياعف ةلمجاو هلوعفم ءايلاو ةياقولل نونلاؤ وه هريدقث زاو> رس هلعافو درؤتلل

 نم لاخ صن عضوم يف وا رعي وشل رناث تعنوا ًةوصوم هرابتعال فيعضا تعن عفر

 هبت رعي وشل خا !١تعن ( ةريصقا) * تراتي ع هنوكل رعي وش .نم وا فيعض ريض

 هلوعفمو وه هريدقث رتتسم هلعافو .درجتلل الغفا عوفرم عراضم ( لواطب )و مفرلا كيس

 دهاشلاو ٠ ( ينيواقي ) هلمح بارعا لك ةلجلا هذه بارعا ل<و ىناواظي يا فوذح

 ٠ .يفاواطي لصالاو ةيفاقلا لع ةظفاحم لوعف لا فذح تيح ا( لواط

 ناولس لكيه قرح ربخ انبتك 4
 ليثملاةردانلا ةمظعلا كلت يف اهءاشحا حلوو ةونع مياشروا ةئيدم سطيط حئف الف

 ايندلا ةيوجغا دعي ناك يذلا ريظنلا عوطقملا فلا هانبلاو ميظعلا لكيلا كلذ ىأزو

 ةناك بكنو يرشلا عسولا يف ام غرفاف «ظفحو هتباقو ىلا هتيانع فرصو هب:شهد

 كالذ ىلع ةردقلا ىلا دمي مل هنكل هددهتن تناك يتلاناريتلا بلاخم نم هذقتتسيل دووحلا

 دق ناك" همأ نال ؛كلذو ٠ أي دع دج نهد لب الصف هتانع هس | ١

 رع انتر“ دوعجلا محا "كهف مودع هءرانشق ناكون ٠ سوردلاوهءافملاب هبل للا

 ةوذج تع ىقلاف لكيلا نم ةذفان ىلا د_جلا نم رن فكا لع قلستف سطيط ةطايح

 للكتملا ةعطظع' نع دازيام هنيلغ يذقي سادقالا سدق يف كاذ ذا سطيطو ةبهتاه ران

 نزاثلا 'راستنما نم. ى ارف كيهتلاو -مارتسالاةةفلادب نوزقما باجل معلا هعيافلو د

 زاطو ريغك ءاتساف نيحللا كلذ يف هنابسح يف نكي ملوهتساح هب برطضت مل ام لكبمملا يف

 كلذ هردجي' ل نكلو ريبادعلاو عئارذلا ذاختا يف اًمسو رخدم ريغ !هئافطاّىلا ةعرتسلا حانجي

 قرحلاعستاوكرددلا زيعاو رمالا هيلع صاتعا دقهنال لئاذظ ريغبهرماواو هداتجا ب هذوامفن

 دب زملا جئاملا بعشلا ةرحمزو ةصكارتملا بئاعنكلا ماحدزانم ثدح دق ناك: امي عقارلا ل

 يسقلا نينرو حالسسلا ليلصو سراوفلا لايصو ًامفادمو (دراطم مهيلعم# دق ناك يذلا

 ثعش عدصناف+ نايبصلاو *اسنلا ةلولوو حافصلا عقو نم عوردلا لصلصتو حا“ هر عا رقو

 رعءالاب ريوخلا ءادنلا نع معج عما ملا يف رقوو طالةالاو شي وذتلا رعأ اوقتسإو ماظنلا

 لكيلا بناوج ىلا بييللا كلذ نال امي رس دتماف دصقلا نودكل ذ لك. لاه يعنلاو
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 كبي لعاف :بئان ( ديزي ) و لوهحللا ينبم وهو ةلعلا فرح فذح هدزج ةمالعو رمالا

 نيوتتلاب انه فرسءامناو لءفلا نزوو ةيملعلل ىرصلا لم عونم وهو 5 عوفرم

 عراض هيكبي يا اًزاوج فوذ لمفا لءاف فيعض ليلذ يا( ”عراض.) رعشلا ةرورض
 " ظعفمو ةفطاع واؤلا ( ”طصخماو.) عراضب قاعتم رورو راج ( ةموصخل ) اليفل عوفرم

 7 نم فورعملا بلاط كيتأي يذلا وه ظبتخلاو ظفل عفرلا'يف هعبت عراض لع فوطعم
 امو طشخمب نوم ل ادلعتلل رج فرح ن رورح و راج( ا8:) نسف يا ةرصأ ريغ نه

 اهدعب ام عم لوأتف ةيردصم اهنا نعت ةيلوصوم تركت ناو ةي ردصم نوكت 3 نا ل متحي

 ('ييطت ) نمب رج لحم يف ىعف ةيلوصوم اها لو ةحاطانم ربدقتلاو نب رورجم ردصمب
 55 دئاع الف ةب ردضم تربتعا اذاذ امل ةلص وهو درهتلل عوفرم عراضم ينفتو كلبت* يا

 بارعالا نم اللحم الف هحيطت يا فوذحلا لوعفملا دئاعلاف ةيلوصومتربثعا ناو اهيلا

 . هيف دهاشلاو ٠ (ظفل عوفرم حييت لعاف تاكاهملاو عئاقولا يا ( ”حيئاوطلا )
 العا هلعج تر رم لضفاو حجرا وهو هيكبي يا فوذحم :لغفل و هنا ّس هعفر ثيح

 ٠ هل ةيلوعفملا لع ديك دف بصنو م ءولعمل هئأنب :ريدقت ّط روك ذملا كبل

 ال ناتلسالاو يسمع مابهعسالل ةزمخلا ١ ( ريش ىبض تحت روي لك قأ)

 فوذحمب قاعتم رورخنلاو راجلا أذهو هيلا فاضممويو يغب رورج ب لكو 0 فرح فو

 دس هل .لغافبرعي وشو .ادبم.فوذحم قلعتفوا رخ'وم ادتبم رعي وشو مدقم ربخ عوفرع

 ىلوالا يف ربخ تاذ ةيعما اذه ّلَع ةلجلاو نعي وش رقئنسمأ وا نئاكأ ريدقتلاو نبدا دسم
 لءفلاكلذل لعاف ”رمي وشو فوذحم لعفب قلعتم وأ ٠ ةيناثلايف ربخلا دسم دسلعاف تاذو

 مليا رورتلاو راجلا“تردق اذاو ”ةيلمف اذه لع“ ةلجلاو ”رغيوشا "رقساأ ريدقتلاو
 هب هئع رب ادعمب الو فوذحملا رارقثسالاب ال روزجملاو راجلاب ةلءاف 'سينوت تاعجو

 رعاش ريغصت رعيوش لجر هريدقت فوذ فوصوم ىلع راج رعي وشو ةيفرظ ةلجاف
 (ينفنوا م اهفتسا ع نعم رورحمو راجو فرظ لك يف ريدقتلا نم هحوالا هذه ظفحاف)

 راخلا قامت ريض نم: لاح. بوصنتم فوذحمت قاعتم وهو بوصنم ناكم فرظ تحن

 برعا هيلع مدق الف هل تدن هلصاو ادعبم ال لعاف هنا ريدتث لع رعيوش نم وا هلبق

 طبالا نيب ام نيخلاو ملكتملا ءاي ىلا فيا فاضمو هيلا فاضم يتبضو ' هنم الاح
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 بعنلا اذه عطق اذا ) ”ديما هلل دما ٠ (ررسفملا دوجوا بجاو فذحلا اذهو ٠ مالكلا

 كذحلا اذهو م ريدقتلاو أدكيم هنال ةدمحخ وهو مالك ءزح فوذحلاف عفرلا ىلا

 هفذحو حدمأ ريدقتلاو هلعاف عم لعف فوذحملاف رصنلا ىلا عطخ اذاو حدملا ءاشنأل 2

 ريدقتلاو طرشلا باوج هنال مالك ءزج انه فوذحلا) ”فاسم هللا ءاشنا انا ٠ (اضيا بجاو

 مالس باب لك نم مهيلع نواخدي ةكئالملاو (٠ زئاج فذحلا اذهو رفاسم اناف هللا ءاشنا
 (٠ زئاج فذحلا اذهو ٠٠ مالس نيلئاق ريدقتلاو الاح هنوكل ةاضف انه فوذحملا ) يلع

 ممنانوماعي ال ريدقتلاو هتءرب مالكانه فوذحلا ( نوملعي ال نكلو ءابفسلا مهناالا

 هنوكمل هعومم رابتعاب ةاضفو هيف يذلا دانسالا رابتعاب ةدمع فوذحلا اذهو ءابغسلا

 ةلضف ةلبج ءزج فوذحلا ) كادمل هللا ءاش ول (٠ زئاج فذحلا اذهو نوملعيل ”الوعفم

 الباك اوكحشلا :( راح فذملا اذهو كاد ملكتي اده هللا ءاش ول ريدقتلاو هب لوعفم اهنال

 اريدك ءاكبو اليلق اكحض ريدقتلاو مالك ءزجو ةلضف انه فوذحلا ) اريغك اوكبيلو

 هاج ريدقتلاو ةدمحخ وهو فاضم مالك 00 فوذحلا ) كبر ءاح (٠ زئاج فذحلا اذهو

 وهو ةلضف انه فوذحلا ) لوسرلا رثا نم ةضبق تضبق ٠ ( زئاج فذحلا اذهو كبر رما

 فوذحلا) دي زابرض (٠ زئاج فذحلا الهو لوسرلا سرف رفاح رثانم ريدقتلاو تافئاضتم

 فوذحلا:) ارحسل نايبلا نم نا ٠ (ترضأ ريدقتلاو بحاو ةفدعو ل

 , فوذحملا) هتارق نيباتكلا عا ٠ (بجاو هفذحو !ًربخ هنوكل ةدمع وهو رورحملا قلغتم انه
 ٠(هتارق تارق نيباتكلا يا ريدقتلاو رسفملا دوجوا بجاو هفذحو هلعاف عم لعف انه

 رظنلا نود لعافلاب منيو يطعي لعف نم لك ىلعت ديرا اذا ) عني كوخاو يطعت تنا

 لوعفم اىأ ردقب الف نيمزال نيلعفلا رابتعال مالكلا يف فذ> الف لوعفملاب امهقلعت ىلا
 ورمتو مئاق ديز (٠ زئاج فذحلا اذهو عمي و يطعب لوعفم ودو ةلضف فوذح ان الاو

 فذحلا اذهو كاذك وا مئاق ورمعو ريدقتلاو ربخ هنال ةدمع مالك ءزج انه فوذحلا ز

 هقذحو ربخ هنال ةدمه مالك ءزج' انه فوذحلا ) بولطملاب زفن مل للملا الول (٠ زئاج

 دوجوم لاملا الو ريدقتلاو بجاو ٠

 يلب اماني رعا 417
 مالب موز عراضم كيي'و ؟دحاو ”المف مع ةرودكم رمالل ماللا (كبثإل )
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 رانا فطاوع اهبلق نمو ودلعا رصاوا اهئاشحا نم تعزز اليبس هعفد ىلا دجت مو
 هلع تشرتفا مث اهدك ةذإذو اهديحوو اهدلو تحيذو ةيدنم هي ريربلا ةواسقلا لد تلسف

 ايف ١ ٠ يلكلا عوجلا كلذ نم ايفشت هنام مهتات اهتسي رف لع ةؤبللا شارتقا اهكلك

 فرويعلا نافجا حرق ةلاح نم اهلايو اهريظن عي راتلا رطسي مل ةعيظف ةثداح نمامل

 بولقلا دالصا ب يذتو

 تارملاو ةضافلا تالب ولا نم مهب لزنو دوهيلاب لح دق ام ىأر الف سوطيط .اها
 ج'رفي نا داراف ةفأرو ةمحر مهب هتذخا ةحداقلا تامزالاو ةَئالا تايزالاو ةحدافلا

 يديا يف درب دق ناك يذلا ريهشلا خراوملا كلذ يدوهيلا سوفيسوي ىعدتساف مهنع
 نع متاهني مهيلا هثعب و راصحلا كلذ يف هئطوو هتما نع مفادب ناك د١ ريشا نيناعو )ا

 ني رغاص هتعاط يف لوخدلاو سطيطل دايقلا ءاطعاو عوضخلا ىلع مهني و ايانملا ضوخ

 ايا ىو مهبعشل ذاقناو ةئسالا رودصو مراوصلا يبظ نم ةاحتم كلذب مهل نوكيف

 اوخيصي لف لالثنالاو ساردنالا تاجمنم ةرهاطلا مهعئارشو ةينيدلا مهبآرو مهتعساعو
 ٠ درلا ىلع ارارصاو نايبصعلا يفًايدامت الا كلذ مهداز ام لب هحئاصن مب عجنت موهمالكل
 فوتحلا ءام مهصغاو مهباقر يف في.لا لمجاو ةونع ةئيدملا ذئنيح سطيط حتفف

 ريدقتلاو فذحلا
3 . 9 0 

 هنا يف فوذحلا كلذ انردق م زئاج , مابجاووم داود

 ٠ (نم'وم انا معن هريدقت زئاج هفذحو هتمرب مالك أنه فوذحلا )معن :نموم كنأأ

 هتءرب مالك انه فوذحللا ١ نإ و فلاق امدعم ًاريقف ناك ٠ ناو يمس اي معنا تانب تلاق
 (٠ زئاج فذحلا اذهو هتيضر مدعم انيق نأ هريداقن ب باوجلاو طرشلا لعف وهو
 ريدقتلاو اهتمرب ةلما انه فوذحلا ) ريدم ىلَو ناج اهنأك نة اهار الفكاصع نقل

 مالكا نم ءزج انه فوذحلا ) ؛صللا ل (٠ زئاج فذحلا اذهو غلا اهاآر اف اهأقلاف

 لوعفملا ةباينل يجاو فذحلا اذهو صالا ”ريمالا لثق ريذقتلاو العاف هنوكل ةدمت وهو
 تشمدهف ريدقتلاو هلعافو لعف يا هتمرب مالك أه فوذحلا) هتمبهف مالكلا» (لعافلا بانم



 ا
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 اما) هاو (١ ."نوكرشي )امنع ( ىلاعت ضراللاو تاوايلا ىناخ ) « «اهرانا 0
 ::(نييبن: لع يرمع امو ) يزمت + © هللاب انمأ » ( اولاق )انسأب فار الق 0( ل

 :. هتديصق كوخا ( جرح ماقملاو) فشنا + (.عواقالا لع الطب تا ا
 قوشلا : :ىءايب )ام تال روصم ( كءاقب هللا لاطا ) يباتك ٠ « تيميو » « يخي » هللا

 ى» عب » « هناف » لوقلاب ريح ناف «٠ نوزراب مها» موي ٠ « ةطا عنا »تلق ٠ ( كيلا

 .٠ ىفخاو نسا

 اهيلاها نيب ترعتسا يتاا برملاو ملشروا ةنيد سطيط راصح ربخ انمك عدو

 بورملا ةلكت مامز سطيط دنبا دي يف ىقلا كلملاس رع لع نايسابساف ىوتسا ال
 ميلشروا ىلا ةرارجلا هدودجب سطمط فحزف ميلشروايف دوهملا َلَع اهراثا دق ناك يتلا ةلئاحلا
 يواق ىلا رخذئتقو تدم دق تاعدصلا دي تناك دقو اهرصاحيل ةميظعلا ةنيدملا كلت

 مهلباح راث ةئاالث اباوحا مهسوفت ّط | يسقناو ةضعغايملا يذحو ا نسق مرودص يف

 و مهدياب ضعب 6 مفعل كيس ف نوراش ةددحلا فويسلاب اوجاهتو ملبان طع

 اهراوسا نع هئالحاو مهعايدم روغشل طبارملا ودعلا ةضهاتم َُط الا ميجا رجلك 0

 ةقاروملا ءامدلا تدغ ىىح نونحاطتي و نوهجالعي مخجل م و اهترصاحم نع هحاعزاو

 لكيملا كلذب تطاحاف ةرخازلا روحبلا اهناك اهتاحاسو ةئيدملا تاصرعيف قفدتل مهيب

 نيذلا قائعاو ةعكلا باقر مهفويس كراع هسادقأ ا دو اا تكعَو 6 يظعلا

 قيضو راصحلا سطيط ددشو لكيملا كالذ يف مهيديا لع اياحضلا نوب رقي اوناك
 تيصلا ةرئاطلا ةنيدملا كلتىلع ةمزالات دعشاف الم رداصو 0 دراو لك مطاقو قانا

 قزف هحراوح مييلع تعءقوو دردسلا عوذلا اهيك [د ”ضعو حئاوجلا اهحام تو

 مراودلا ىظ مهحاورا يلا قباست تناكو امي رذ اكتف مهب كتفتو اهبيلاخمب مءاشحا
 لكا لع اوتفاهت ىتح اهظع غلبه عوجلا يفةعاظفلا نم مهتلاح تغابو حامرلا رودصو
 أاهعوجح لكس نا ا1أتابمالا يدحانا لب راذقال ىتح تاتيملاو ناذرخلاو 2 لاو راركا

 "م
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 اهيف نوكي ادعبما ربخ نال ىربك ةلمح مالكلاف العف راجلا قلعتم تردق اذا ) صفقلا
 تاعج راف ) هراجشا ةرمثم ضورلا (٠ ىرغص الو ىربك الذ امسا هتردق ناو ةلمج
 ةلمج مالكلاف ادعبملا ضورلا نع اربخ ةلمجلاو رخئم أدتبم هراجتاو مدققم ربخ ةرمشم
 آو رك الق ةرمثا العاف هراجتاو ضورلا :نع اربخ ةرثث تاعج ناو ٠ ىربك
 أماو ٠ نيهجو تاذ ىربك ةلمج مالكلا اذه عومجم ) تمخو اهتبقاع برخلا (١ ىرغص

 نوكتو برحلا وهو لوالا ادتبملا نع (ربخ اهنوك رابتعابىرغص نوكتف تمخو !هتبقاعةلمج
 تنسح( طقف ىركدف تخوةامج اماو تمخو ةلمج امهربخنال نيهجو تاذ اضيا يربك
 ةلمجو ٠ نيهجو تاذ ظقف ىربك ةلمج مالكلا اذه عومجم ) مفان هيلع صرخلا للملا
 طقف ىربك ةلمج مالكلا اذو عومجم ) بابم هيحأص ق0( طقف ىرغص خا صرحلا

 'ةلمج عومجملا )ينيتاوي رهدلا تلخ :( طقف ىرغد باهم هبحاص ةلمجو ٠ هجو تاذ
 تردق زا ) برط تناامنا ٠ ( طقف ىرغص ينيتاوي ةلمجو هجو تاذ طقف ىربك
 فتراو: طقف يربك ةلمج عودجملف ( اب رض برضت ) تناامنا تلقو العف تنا دعب
 علا ٠ ( ىرغصالو ىربك الف ( اًبرض براض ) تناامنا تلقو انا هدعب تردق
 ىراص يرورض هليصحن ةلمجو ٠ هجو تاذ ىربك ةلمج عومجلا ) كيس رورمذ هليصخن
 عومجلا ) هترمش تراط كوخا ٠ ( ىرنص الو ىربك ال) ءرلل داز ريخ ىوقثلا (٠١ طقف

 ديعب هثيص ادي ز نا ٠ ( ىرغص هترهش تراط ةلمجو ٠ هجو تاذ طقف يربك ةلمج
 هتنئظ دب ز (٠ طقف ىرعص ديعب هتيص ةلمجو ٠ هجو تاذ طقف ىربك ةلمج عومجملا )
 ناك كاخا نا (١ ىرغص هتندظ ةلمجو ٠ هجو تاذ ىربك ةلمج عومجملا )ايفو ابحاص
 ةلمح اهربخو رعمملا اهعما عم ناك ةلمح امأو نيهحو تاذ ىربك ةلمج عومجملا ) ينموأي

 ةلمج اهربخ نوك رابتعاب هجو تاذ ىربكو اًربخ اهنوك رارتعاب -سرغص يهف ينمواي
 (٠ ىرغص الو ىربك ال ) كيدي ءلم للملا٠( طقف ىرغصف ينمولي ةلمج اماو ينموأي

 رم لحم ا يتلاو نيسوق نيب بارعالا نم امل لحم ال ينلا ةلمجلا انعضو 086
 ' 1 لل

 اودبعا نأ ) ( ينترما ام الا مهل تلق ام.( هدمح كردي ال ) يذلا( هلل دجلا )
 ٠ كيلع بضغا جرخت نا ٠ « هعومد لايذاب رثعتي » ( كوخا اج ) ٠ يرو ير ( هلل
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 لد فوذحم اذاباوجو اهيلا اذا ةفاضاب رج ليف ةلمجلاو ضام لءف ( دكرع) برقالل

 د'رع لعاف ( ”دوسلا ) مدقث 5 مهع<# ونوشع نم هيف نيعزانتملا دحا وهو هيلع اهلبق ام

 ٠ (ظفل مفرلا يف هعبت دوسلا تعن ( ”ليباتتلا ) اظفل عوفرم

 ةباهملا نم هيلع مخ ضيبلا: ناجلا يشك برحلا ىلا نونشم مهنا( تنبلا لحل

 عالقلا ال فونسلاب مه مهبرض ءادعالا نم معلمي و تاداس مهن ددكوسلاو راقولاو

 ةياغو مهتعاحش لاوكل كالذو تاماقلا راصقلا دوسلا ديبعلا موقلا رارف تقو نوصخلاو
 1 : ةبراحما رما كيس مهخوسر

 امماسقاو ةلمخجا

 نيتمجن نيب ةيفرظلاو نيلالهنيب ةيلعفلاو نيسوق نيب ةيعمالاةلما انعضو 8

 ٠ « بها لو عبا مل يلبإ ٠> ( دعولا ف1 2 ةورملا ةَفآ ) ٠ ( يبكلا ءاودلا رخآ )

 دّقل » (١ لجالا ريصقلمالا لي وط مد | نبا ٠) «هناوا يف# (٠ ثيغلا نمىدجا وه)

 ,«رجتو كلجرب ذخ'وتث يح ال تب ةوك ديب لخ كت ثيحسلجا «٠» الخد لطابلا دما
 ةةحاو ةنما.ضابلا ناك» ٠ « كيلع 00 رهاطلا .ليحنالاو «2٠ ندا مالغ اي»

 دحا نم رادلا يفام#< (٠ ادمحرب هللا مع «٠ لتاقلا لعق ظ © الوسو هللا ثعبف

 +« يباتك كدبعااع «٠ جيركسف هذي الا» (٠ قاسم كل مننا له 2 دحا رفاس له »

 «ثقشناءامسلا اذأ»٠ دع كناكم ني.ادهي 1 (سلاج كياول) ثيح«سلجا» . # رك نصغلا لع#ام

 تازو' نييجولا تاذ ئربكلا ىلاو :تسرتسلاو ىربكلا ةلمللا ىلآ انيك 0

 ٠ يرت اك هجولا
 . (ىرغص اندر ةلمجو هجو تاذ يربك ةلمح مالكلا اذه غومج) جضان هرم نصغلا

 رابتعاب مالكلا اذه )ةقيقد اهفرحا هرظسا بات كلا ٠ (ئرغص الو ىربك ال ) حتتفم رهزلا

 طةف ىرغص (ةقيقد اهفرحا ) ةلمجن هليصفت رابتعاب وهجو تاذ ريغ ال ىربك ةاجح هعومي
 تاز يو ىنخي ال 5 ةلمج اهربخنال ىربك (ةقيقد اهفرحاهرطسا ) ةلمجو ٠ ربخ امال
 هس رئاطلا (١ باتكلا وهو لوالاا ادعبملا نع اًربخ اهنوك رابتعاب اضيا ىرغصو ٠ هجو
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 "لد فوذحي اذا باوجو اهيلا اذا ةفاضاب رج ل يف ملجلاو نيلقاعلا روكذلا ةعامل مبلاو

 تلان لوعفم ( اموق ) ثوحرفي الف مودع نم موق مهحامر تلان اذا يا هيلع ابلبق اه
 فلالاو همسا واولاو صقان ,ضاملعف اوسلو ةفطاع واولا ( اعيزاحت اوسيلو )اًظفأ بوصنم

 زئاج وهو رعشلا ةرورضأ ني ودتلاب انه فرصو غفل اناصتس ريح ان زاك اه دكا

 ( اولين ) اهبارعا مدقث ( اذا ) عونا ىهتنم ةغيص لع هنال فرصلا نم عونمم هلصاو

 اهيلا اذا ةفاضاب رج لحم هي ةلجلاو ةدئاز فلالاو هلعاف بئان واولاو لوهجم رضام
 . عي زاجم اوسلف اولين اذاو يا هيلع ابلبق ام "لد فوذحم اذا باوجو

 كرم هنوكل كلذب نوحرفي الف هب اورفظو مودع اوبلغ اذا مهنا ( تيبلا ىنعم )
 نم كلذ مهعنمي الو ريغك نوعزخي الف ودعلا مهبلغ اذاو (نيفك مهل عقن يتلا مهتداع
 اوبلغ” اذاوبرطلا هزه مذخات الف اوبلغ اذا كا زجوا ةرابعب و ةيناث ةرم هتاقالم

 ا ٠ فوحلا ةروس مهكلمت الف

 ةماقلا دادتماب مهفصو هئم ضرغلاو فورعم وهو ىشم عراضم نوشمي ( 2

 مهف دداوسلاو راقولا ىلع ليلد كلذو ةرشبلا ضايبو يشملا يف قفرلاو قلخلا مظعو

 يازلا مب ( ره'زلا ) فورعم لمح ممح ( لاجلا ) بارعا ال برعو ديبع ال تاداس

 ىمحو عنم يا مصع عراضم مهيميو مهعني يا ( مهمصعي ) ضيبالا وهو رهزأ عمجج
 (*ليباتتلا ) فورعم دوسا عمج(دوسلا ) ضرعأو رف هانعم فرحالا ةلمبم ( دكرع )
 ٠ ريصقلا وهو لابنت عمج راصقلا

 هقلعتمو هلعاف واولاو نونلا توبشب درجتلا عوفرم عراضم ( نوشمي ) ( بارعالا )
  ل1كرع بئانوهو بوصنم عونلا نيبم ردصم ( ”يثم ) برحلا يلا نوشي يا فوذحم
 ردصملا فذ لاملا يشم لثم ايشم نوشمي ريدقثلاو قلطم لوعفم فوذحم ردصم ةفص

 مهعت#ي ) هيلا فاضم ( لاجلا ) يصنتق ةفصلا بانم يناثلا ردصملا بانو هتفصو لوالا

 لصتم ريمض هنال ابوجومدقم هلوعفم ءاهلاو درجتلل ظفل عوفرم عراضم مهمصعي ( ”برض
 يافوذح هقاعتمو عوفرم مهمصعب لعاف مهب رضيا ”برضونيلقاعلا ر للا ةعاج ميملاو

 يف برض مهمصعي ةلمجو ودعلا نم هريدقن فوذحم مهمصعي قاعتمو فويسلاب برض
 فوذمي انه هيف عزانت دقو مدقن 5 فرظ ( اذا ) نوشع لعاف نم لاح بصن ل



 نا ادن ترا تدهن
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 (٠ ءاعدلا انه حنلاب دارلا ]از
 ةزيجو ةرابعب اهتم تيب لك ىنعم انزوبا ثاهاغي رع مث ةيلاثلا تاييبالا برشا 0١

 لاوطيا ( غباوس ) ضيبب عج يهد ةلوقصم ةيفاض ةولحم يا ((ضييب)( بيرآلا |

 لخدا يا ءي كلا" يلا لاخدا وهو كشلا نم ( تكش ) انه غباس عمج يهو ةما

 ) ءاعفقلا) عوردلا اح 2 اأو ةفورعم ى رهو ةقأحأ عمج ( 1-14 لعب يف قالا ضعب

 ةعنصلا كح ( لودح ) 0 قاحهبشي ضرالا لع 1
 مفرلا تيس هعبت قباسلا تدبلا يف ليبارس هلوقل لوا تشن ( نطل 0( 0

 فرح دق( اح ال "ككش دقر اضيا مفرلا يف هعبت يررك ملا لسا 1 نان غباوس )

 خوردلاىلا دوعي يث هري دقت ازا زاتسم ريع هلعاف بانو لوهحم نضاغ 4 تو 1

 امال ابن 1 ل نم حيوا ليبارسل ثلاث تعن مفر عضوم يف ةيلف ةلجلاو

 ا ف ةيعما ةلمخلاو ارتاوم انكم *ة[-و٠ مدقم ربخ رورو راج الو تعنب تمس

 بئان ىأَح نوكت نا لمثحيو ؛اهنم لاح بصن عضوم يف وا ليبارسل عبار تعن عفر
 ا ةدحاو ةلمح مالكلا نوكي و تكشب قلعتم نم ىنعمم اهل 5 ماللاو تكشل لعاف

 عوفرم ن 5 سس ءاعفقلا 0 ) اهعما ءاملاو هيبشت فرح ناك اهم ٠ مدقل

 (”لودجم)و قلل لوا تعن مفر عضوم يف اهربخوابعما عم ابن اكَةلمحو هيلا فاضمءاعفقلاو اًظفل

 وهوتعالاو عمج قلح وهو فوصوملا ناب ضرتعي الو ًظفأ عفرلا يف هعبت قلحل رناث تعن

 اهنم دحاو لك لودي لاق هناكف لودجي قالا نم دحاو لك دارملا نال درفم لودجتن

 ٠ حيصف زئاج هنكل سايقلا فالخ وهو درفملاب تعنلا ىلَع ةلججلاب ثعنلا يدقث اضيا هيفو
 ضعب يف اهمهضعب لخادق ةمات ةلي وط ةلوقصءةواحي ةيئاص مهعورد نا ( تببلا ىتعم )

 ٠ سابلاو ةدشلاو ةوقلا ةياغ يف مهنا مهعوردل تافصلا هذه نم مزاي و . ةعدصلا ةكحم

 فوملاو عزجلا ريثك وهو عازجم مم ( عيزامم ) تباصا (تلان ) ( بيرغلا )
 ٠ اوبيصا ( اولين ) ةغلابملا غيص نم وهو

 هلعافو نونلا توبثب عوفرم غراضم نودرفي ةيفان ال ( نوحرفب ال ) ( بارعالا )

 هعجارف اهبارعا مدقث نامز فرظ ( اذا ) ٠ مهودعب مهرفظب هريدقت فوذحم هقلعتمو واولا

 هيلا فاضم ءاملاو اظفل عوفرم هلعاف مهحامرو ضام لعف تلان ( م هحامر "تلات )
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 ماهفتسالا اههيف : « كلخ ما قزلا د كرمخأ 4 ةيباخلا يف مأ كرم قزلا يف » طقف

 هيف ٍثو ةزمهلاب ماهفتسالا هيف «دباز مقي مآ ٠ روصتتلا باطل امبيف شو ٌهزمهلاب

 يباجيالا قب دصتلا باطل نو لهب ماهفتسالا هيف :« رثأسم كوبا ص » ٠ قيدصتلا بلطل
 ( قاتك) قا دصقلا ب باطل هيف يو ةزدهلاب ماهف* ”سارلا ةيقاث ("عرلأ ةعبام و لطف

 مئايعانيب دك انام انثاب دقو ) يفاملا ة ةغيصب ءاعدلا هيف: « هاوقتب ميمعو هللا ؟اقب ا

 هيف * « نيبلا تاذ حالصا ثيس ١ اوعس البف » ( دسامتلا يعاودو دعابتلا بابسا نم

 جبت َُس |0737 نمآلاب .بلطلا هيف ” « ءوسلاب ةرامالا سشنالا اوعئاف » ضيفمتلا

 «ىنسحلا ىلا : ةيمسالا ةلججاب ءاعدلا هيف : « ب ءيفي هللاو » يهنلاب بلطلا هيف :« دانع

 ٠ يضاملا ظفلب ءاعدلا هيف : « ءايلعلا يضارا يف ةكحم كمالقا تلاز ال »
 اادالا ١ هريغ ىلا بلطلا ىعم نع يلطلا تاودا تخرخ فيخ انركذ

 اوعيطتال (٠ يهنلا وهو هلصا لع) لثقث ال٠( رءالا وهو هلصا لع)كماو كابا مركأ

 الاباحار ) اريمح وا ةدّرق_ اونوك (٠ ديدبتلا انه يهنلاب دارملا ) ةبقاعلا اورظناو هللا

 1 كردأت كتنايدأ ( راكنالا انه نع دار | )ميا ١ لكألا اذه لعفب نم ( ةناهالا انه

 : جاك ٠ ( مد.هعلا انه تيلب دا لل كل (٠ مهتلا انه ةذمحلاب دارملا )

 0 تلا انه رمالاب دارملا) اوربصت ال وا اوربصا ٠ ( اولك يا رمالا انه ةزمملاب دارلا )

 كلذ هل نوكي ىنأ ٠ ( يخيب وثلا راكتالا ةزملاب دارملا ) بيشملا كالع دقو امين اونأ
 اال انه نياب دارملا) ريبست نبا *( داسبتسالا انه ىتأب دارملا ) عيفش هل سيلو
 .(يرعش تيل دعب اهعوقولةب وسلا ةزدحلاب دارملا] يقم ما . 0 يرعش تدل ٠ ( لالضلا
 انه ةزمهلاب دارملا ) ىتأت نا كل ني أ .( للا انه ناياب دارملا !صحفلا .وي نايأ
 00 كاد سات نم.( يظمتلا ا ذا دارملا ) نوسبلي راع يا (٠ ءاطبتسالا
 00 اه ضيفتلاب دار للا ( راكتالا انه نمي دارملا )

 وأ بحبتلا نوكي نا 0 ايه فيكي دارملا) باضعو ا انودو كيلا ليسلا دلت
 7 دارملا ) مهفت ال كلام ٠ ( ري رقتلا ةزمهلاب دارملا ) يفك هنلعف ام كابي مل( يفنلا
 . ارطولا ىلا لج < ( يمت 1 ءالاب دارلا راسل اييلع طعنا ١ ( سيلا ان

 نسينا ١ ( اناس بالا دارا ) ينمحر امهللا ٠ ( ينمدلا أنه لهب دارملا ) عوجر نم
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 رتسم هلعافو مزاجلاو بصانلا نع درجتلل عفر ليف وهو ٠ 'نرأثال لصالاو فقولايف اهلا

 كيفن اث ال ) هوق هيف دهاشلاو ٠ نا ريخ عفر عض هوم يف ةلملاو انا هزيدقن اب وجو

 ٠ رأغلا ذخ ال يا نّرأث ال لصآلاو فقولا يف اَهلا ةفيفطا ديكو تلا نون تبلق

 يت الا مالكلا يف امل بسانملا لح لا يف نيلاله نيب ةعوضوملا ظافلالا انفضو
 -لقعلا ٠ باقلا ٠ لاملا . لهاجيل . تنا ٠ ةفرعملا ٠ ةبلعك ٠ كسرحي ٠ باب ٠ ملاعلا »

 « احل. يف ٠ ىلع ٠ حتاور . ريخ ٠ برحلا
 ةفرعملا تاور هنم حوفت رطعلا ةبلمك ماعلا ريقفلاو . باب ريغب_لزنك لهاجلا

 00 دحاو موي * هسراح تنا لاملاو كسرحي ١ نال لاملا نم ريخ ٠ بدالاو

 لي وط باقلا غراف برملا لدبطك .لهاجلا . لغاجلل اهلك اينجل نه 0 ةايحلا

 ماع. , هلمأ ىلع دمتعي لهاجلاو هلو هلع فذ دج را ناسحالاو لقعلا ليلق ناسللا

 لا اهيخيلعاجلا ةأزو لبطلا املبرضو ملاغلا "ةاز ٠ هلالقتسالقعلا ماتو هل اتساعا

 يئاشنالاو يربخلا مالكلا

 لل للك ملا الرخا 6 نيلاله نيب يئاثنالاو نيسوق نيب يرباخا م الكلا انعضو

 يعمل تاودا يف روصتلاو قبدصتلا نم 7 اثنالا عما نم عون

 بيصتف انددع لزنت الأ »* ءاعدلا باطلا عارتاو# هيف « نيكسملا كدبع محرأ مهللا»

 ناك ٠ ٠) ضيضحتلا اهنم هيف: «هبدحتت دياز 100 "سرا باطلا عاونا نم هيف : 8

 نومهوتي نانويلا ناكف ر( ةئس ني رشع نباسوبليفهوبا لق موي نينرقلا وذ ردنكسالا

 لوقي ناك نويقوف الإ حرفلا تارهاظم يف نولسرتسي اوناك و ) ( صالحا موي مهءاج هنأ
 مةنو ريش يف بلغ يذلا شيجلانا) :رمالا اهنمهنف :« اولعا »( ريكذعلاو ريذحتلا باب نممهط

 : يهنلاو ءاددلا اهمهيف : « كلم يفء يبت ال مالغاي ٠» ( دحاو لجر الإ هنم صقني

 ءاشن الا هيف : « اهيذاعه هكيسر اد كثعب » ٠ ينمتلا اهنم هيف : « ةعحار اصلا ءايا.تيل »

 26 كلي 2 يذلا باعكلا اني بحعتلا هيف : « شكلا ر اظدم ل يعاقيالا

 ماهفتسالا هيف: «ضرالاوتاوايسلا قلخ نم.» . طقف روصتلالطل شنو امب ماهفتسالا هيف

 روصتلا بلطل يو فيكي ماهفتسالا هيف ”« كوبا فيك » .ظقف روصتللا بلطل شو نكي



 ٠؟”

 ىلي ام انب رعا ”الا/

 009001 ذولب هلاصتال معفلا لع ينبع عراضم ( ”نيبخ ) ؟دحاو ًالعف مزجت ةيعانال
 ةيهانلا الب مزج“ لحم يف وهو نئيبت ال لصالاو 'نينكاسلا ءاقعثلال ةفوذحلا ةفيفحلا

 نادل لع ( مكاع) الفل بوصنم هلوعفم ( ريقفلا ) تنا هريدقت ابوجو رثعسم هلعافو
 يا( < كرت ) ةبصان ةيردضم( نأ )اهعسا فاكلاو ٠ نإ تاوخا نم عقوت فرح ليقو جرت

 00 اهدعب اموناوتنا هريدقت ابوجو رتعسم هلعافو غفل ناب بوصنم عراضم ضف

 عوفرم ادعم رهذلاو لاهل واولا( ”رهدلاو ) مكردب قاعتههيف لوعفم( اموي) كللع ربخ ردصم

 ىلا دوعي وهوريدقث | زاوج رتتسمهلعافور.ضاملعفهعفر ىيق فرح دق( هّمفر دق)اظفل
 لاح يب صن لحميف ربخلاو ادتبملا ةلمحو ٠ ادتبملا ربخ عفر لحم يف ةلمججاو هلوعفم ءاملاو رهدلا

 ثيح ( ريقفلا نيهت ال ) هلوق هيف دهاشلاو ٠ هل رهدلا مفرإ ًانراقم ريدقتلاو مك رت ريع نم

 * ريقفلا يف في رعتلا مال نيب و اهنيب نينك اسلا تك ال ةنيفللا دكوتلا نون تفذح

 لعف لوالا ىمحسي نيلعف مزجي مزاج طرش مسا نمو أهلبق ام بسحب ءافلا ( نق )

 فراك نم عراضم ( رأثي مل ؛كي ) ٠ ادنبم عفر لحم يف وهو ٠ هباوج يناثلاو طرشلا
 0 موزجت وهو وه هريدقت ازاوج اهيف رتعسم اهعماو ريخلا بصتي و مسالا عفري ةصقانلا

 نكي ةلماق نيفبتلا © ازاوج ةفوذحملا نونلا لع ردقملا نيل :هزج ةمالعو طظرشلا لعف

 ين فرح مو نوثلا فذح لبق نيكاسلا ءاقعلال تفذح دقف هئيع ىه ينلا واولا اماو

 رختس» هلعافو رهاظلا نوكسلاب رب موزج عراضم رأقي ادحاو العف مد ا
 لم يف اهربخو اهعسا عم كي ةلمجو ”كي ربخ بصن 0 يف ةلملاو وه هريدقت ازاوج
 .فاضم هموقو رأثيب قلعتم ضارعاب (هموق ضارعاب) سيصصلا َلعطرشلا مما نم ربخ عفر
 حاصيال هنال ابوجو طرشلا باوجل ةطبار هافلا ( ينإف ) ريمضلا :احلا 0 فاضموهبلا

 باوج مزج ل يف اهتلمجو ملكشملا ءاياهعسا غم ثرإو هياع طرشلا ةادا لوخدل
 وهو اًظفل مسقلا واوب رورجم ”برو مسقو رج فرحواولا ( ٍتاصقارلا برو ) طرشلا
 مسقلا ةلمحو هيلع ابلبق ام لد فوذحم مستقلا باوحو هيلا فاضم تاصقارلاو فاضم

 ربخ لعةلخاد ةقلحزملاب ةامسملا يثثو ديكوتلل ماللا ( ارأث ال) اهربخو نا مسا نيبةضرتعم

 ةبولقملا ةفيفللا ديكوعلا نودب هلاصتال حتتفلا ىلع ينب٠ عراضم اراثاو عراضمهنال زاجو نا
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 نعدت ا 5 ل الا مكتيل ٠ 00 30 نا وا نوع

: 

 نخيل 1 نعد 1 نوغذا 2 نانو د 0 2 0 عل نعول
 3 3 7 ع

 ( رمالا ءاع :ل تفدح يلا واولا دي نوعدأ وا ن وعد 0 ا نورد 5 توعد

 0-0 اب 3

 ناترعدا + ناوعتا ١ 00 ٠ اعد وا عا تاي تامل

 00 . نايكي ( 0200 وا نيكي له « ينكي»

 كلما . نانينكي نعل . نانكت الأ ."نينكت وا َنييكت اهتيا . نكي ظ
 00 ف كم وا نك 1, م ال ند نيك

 .نينكاوا نفك 1 نهال فروانك لع نان له. نفكتوا

 نادل. نك 0 («رالا» . نيكولا لهن

 نك وأ نيك نك فا 0 نافك ٠١ (رمالا ءانبل تفذح يتلا

 ١ .نآفكا
 ٠ نا ضي له( ( ءاب فلالا قال نيضري وأ ليصل 1 »4 ىدري ”

 م (نفلا هرخآ لعفلا 0 ةفوغت ؟ نينشلا زو تانثاب ١ نوح 1 وا 0 1 له

 ٠ ,نايضي راع 44 ٠ .ناضز له 8 ) ءاي فلالا تاهل نيضر < وأ ا

 2 بالا دا تك

 "ل 0 نت له |

 ها 0 17 0 0 .نانيضيت ن 2 5 00 ا ( روك :ايلا تايبثاب)
54 

 طل هاا ها

 فلالا ىف. نيضدإ و نيس « رساالا» نخر 0 نيضز ان نيضرا ا

 داولا تائاا بر وا نوضرلا ٠ ناضرإ ( ءاياهبلقو رمآلا ءانإ 1

 .نائيضرا نارا ) مدقل امك ءايلا تابثاب ) يلا وا نيضرإ( مدقت 5
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 1 الدب ةلا لكل رادفو

 ديكوتلا نون
 'اللإ) بحاولاو متتملا ةفيفللاو ةليقثلا ذكوتلا ترون قوحل ىلا انرشا

 ظ يبب ام يف ليلقلاو رك الاو ريغكلا
 فنتوملا نون نا فحل لعفلا يف ةفيفللا نو: || قوحل ةاحلنلا نم دحا (عدممم) زجي مل

 [داعملا موبل ”ندعتساف ميظعلا نايدلا ين ىنأي ففوسو ملاعلا يعناليم ٠ نوبفوكلاو سنوي الا
 اةعاس يف توما( بجاو) كيت أيل هللاوف (٠ ريغك زئاج ) ةب وغلا "نرخ ون الو (٠ ريفكر ئاج)
 16 1 راج ]نسر امإ ( ريتك رئاج) كربصت نا ىف ءاكنلا ىامنت الا املانال
 راج ) ”رملخ ام ردهجم ٠ نيصلاخلا نم 0 صرحت 5 كسفن ىلع

 [قيتجت اك كسفن ءافش يف ( ريغك زئاج ) ”ندهغجت كتبل ٠ ءيطاخلاب يكف رابلا( ليلق

 كسفن ينلا كيلا اهي أ لثملا اذه 0 زئاج ) 'نلوقن جلعل ٠ ٠ كدسج ءافش يف

 ةركتاوعبل _نائعضخ ا ءاسنلا اهتبا (٠ .بجاو ) تلق ام ”نلعفال يتمذب 006 ٠
 ٠ ( امهيف ريغك زئاج) ”رم اي "ني تال : : ؟ءاسن كن ا لانزا اهنا: ( ريغك نع

 نماهريغو ةسمخخا لاعفالا يف م لع ةفيفخلاو ةليقثلا ديكوتلاينون انقملا 7
 0 نكي داو دير ايدك يثو لاعفالا هذه في راصت

 ال نيتك وأ نيك مم . ناتكي هيأ 0 ا 0 : له «ستكي»

 كتل ناثكت وا نيك ال . نادك , ا تانكي وا نيدكت ايلعل

 أ. ناتكت ال نبتك وا نيدكت ال. نيتكت وا وا ناكت مكي ٠ . ناعما ش

 ا] 6 « الا « نيلكت وأ نيتك ل أه ه نيتك اوا نيتك ١ له» .نانتكت له

 : : : يل را 0 نساك | ك1. نبتك 0 0
 ينانتك |٠:ناككل

 أوأ نعدي مهتيل ٠ ناوعدب !هباعل . نوعدي وا نوعدي له « وعدي »
 0 . نانوعدي تيلي . ناوعدل له ٠ نوع دل ذأ نوعدت الأ . نعدت



 وعش يتناك مايا ةميظعلا ةكلملا كلت سراف تب رب لاطبالا هدوتجتا فلز 0
 ام ىلا ةلجذو تارفلا ربعف ٠ اهريغ عرضا اك اهعرضيل اهتعنمو اهزع خوذبو امسعق ٠

 كلت أطيل ريسلا ُءنْعِب وهو سراف دالب لبقتسا ىنح مواقمو ضراعم نودامهلي '
 ٠ هليخ رفاوحب ةعساشلا نيضرالا

 لهبم كيس اهاقام ناك و هليخو هلج'رو هددعو مبهأي سوي رادشللا اهبحاصويتاف
 ةليسمو قباوسلل ىرحو يلاوعال ارحم نوكيل هناف ٠٠ ليبرا لهسام كارواامو لييرأ !

 لئاقم فلا ةئاتس نع ضقت ال سويراد دودج تناكو ٠ مغارضلاو لاطبالا ءامدل

 نم.أهلا نيعب را. لع دي زنا رددكسا دوج نكت | و ناسرفلا نم افلا نيعبراو َةاشملا نما
 ٠ ناسرفلا نم نالأ ةيناكو ٌةاشملا

 01و ىفطلاب اقوم ردنكسا,ناك . امهنمب .ددعلا يف ميظعلا توافنلا اذه عم نا ل

 امب مرصبو ةمزاللا ريبادتلا ديلاقم هداوق ىلا ىقلا ضرا دعب نم هنال رصنلاب هسفن نه

 . مانف هقدارسو همايخ ىلا باقنا برحلا ران راعتساو لاثقلا كابتشا ندل هذاختا مزاي ناك ا

 رذملاو ماتهالا :بجوتي ةيش نم هءارو سيل "ناك شاجلا نكاس لابلا نئمطم
 كاذ يف لي وطلا هءون لع هوءال داو هوظقوي نا هداوق رظخا ىتح همون يف قرضتساف '

 ٠ هريغ يف هيلا مهنم جوحا هيف اوناك يذلا تقولأ

 مه لاقف عزجلا نمم مهيولق يف عقو دق ناكأم لازاو مهعور نكس دقف وه اما

 يمالك ل ققحيسو هسفن انيلا سبل تا ودعلا ناب قئاو اناو الاب نئمظاو مانا ال فك
 همالكد اوقلا ريكأف بيغملا ىلا سمشلا نجت نا لبق رهابلا راصتنالا نم انل نوكي ام اذه

 ناف مويلا كلذ يف كا سر :ا لع ٠ باحعلا بجعلا هنم مذخاو '
 500 سوي راد دونج يف بارطضالاو لشفلا مقوف ةرثكلا لع ربظتسا دق ريبدتلا '

 لمخغ ةيزه رش ردتكسالا ماما نم اومزهناف:مهممم دودح تركوا مهئارع دفعا

 مروهظ يف اولماو قئارط مموقرفو ىئازح موقزف ةقداص ةلمح ردنكسالا دونج رمههلع
 ءيش لع وال ريغ رارفلا ىلا سوي راد نكرو رباد لك مهنه اوعطق ىتح يللاوعلاو رتاوبلا

 نيبجلاو نيديلل ليثالا اهدجم رخو عيفرلا امشرع لثو ةيسرافلا ةلودلا تضرقنا اذكهو
 ةالخا ةما لككأ لعج نم ناحبسف٠ انو دي يف اهريغو ةيتاعلا لباب تعقوو ٠



 كلاما

 ور ( هللا'جاو ) (٠ لمفلاو ةي ردصملا ناب حيرصلا ريغ مسقلا باوج نرق ) اذك لمفأ
 مسقلا نا ٠٠ ةتثملا ةيعمالا ةلمججا يف اهدحو ءاللاب ل سقلا باوج نرق ز كبناحي

 0و ا! ةابسبا يف مفشت ( كاش : (2 . يلي ءالكلا يف مقاو ةلثمالا هذه لك ُُق

 ”نهوقيل( هللات ٠ الرجل لوف: هنوكل يبلطلا م الكلا يف : :يشب ميرصلا مسقلا باوج نرتقي

 ةيلعفةلمح هنال ديكوتلا نونو ماللاب يريخلا م الكلا يف مي مصلا مسقلا ب تاكو دك
 ٠ (الب جب رصلا ريغ مسقلا ب باوح نرق) ) اذك تلمف ال« هّللاكتدشن ٠» ( ةعبشم ةيعراضم

 :ديكوتلا نونب 5 له بلطلا ةاداب حب رمملا مسقلا باوج نرق ) ناعفت له.( هللا نيِي )

 ريغمسقلا باوج نرق) كتروزال »4 يسفن لع, تدك 2 : (يبلط نتلاخملا نيذه يف مالكلا

 .(يربخ هيف مالكلاو ةتبغم ةيعراضم ةيلعذ ةلمج هنال ديك وتلا نونو ماللاب حي رصلا
 بيسلا انركذو.هباوجو مسقلا نم لكف ذح ىلا انرشا ؟
 مسقلا انه فوذحلا ) « بيبحل اهنا ًابيبح «يلا ٠ ايداص نائه ءاملا درب ناك نيل »

 : ك.'ءركأ ليجنالاو ينترز نا (١ ناب ةنورقملا ةئطوملا ماللاب حتتفم هلوخدم نال هدحو
 يف فوذحملا ) كمحفب .هثاداج:نا هللاو كوخا:ناك ٠ ةبقاعلا شخ هللاو قدصنا اذه

 عمشجا مسقلا نالف لوالا يف اما: هدس» طرشلا باوج دسأ مسقلا باوج ةلغمالا هزه

 يف اماو٠ مسقلا باوج فذ باوجلاب ىلوا طرشلا ناكف هيلع طرشلا مدقو طرشلا عه
 ٠ ( مسقلا باوج فذح حجرف اًريخ بلطي امبلبق امو اعمشجا امهنالف ثلاثلاو يناثلا
 تفوذحلا ) هنرق هجو نم ”تررفيل حالس الب عاجشلا ناك نْئل ٠ كدمركأال تنج نأل

 (٠ ناب ةنورقملا ةئطوملا ماللاب حتتفم هلوخدم نال هدحو مسقلا امهيف

 سرفلا كلم سوي رادو نينرقلا يذ ردنكسا نيب ليبرا ةعقوم انبتك 5
 مزعلاو مزملاو :سارملا ةدشو سابلا نم نينرقلا وذ ردنكسا هيلع ناك ام ىفخي ال

 ملام كلذ ريغ ىلا ٌةريصب ذافنو يار دادس لع رظنلا حراسم برقو ركفلاحراطم دعبو

 يف رصنلا ةيولا هقوف تقففن.٠ مركذب خيراعلا داشأ يلو الا كولملا نم هريغ يف عمشجي
 مهينادو مهيصاق كولملا بولق كيس هتبابم تعقوو ةميظعلا تاحوتفلا نم هآتا ام عينج

 «٠ نيرغاص هل اونادف

 خيراثلا اهركذي يتلا ةرهابلا .تاحوتفلا كلمه نم دا را ام غلب نا دعب نم هنا ىلع
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 فوذخلا : ( الف الاو ) ٠ طرشلا لءف اب وجو فوذحلا : همي( كمركا ( دحا نا )

 نا كنا قرش نا زو ىلإ لن عجر نا ديز ) ٠ًًزاوج باوجلاو طرشلا انه

 :ماسحلاكقرفم ( ”لعب الاو ٠) اب وجو طرشلا باوج ةلثمالا هذه يف فوذحملا : ( تينا
 فوذخحلا :( سرد اهنيك ) دحيفعس نطقلا ىذلا دلولا ٠ اًراوج ظرشلا لق لو

 ةلوقمإلا طفح ا ١(زاوج باوملا.فوذحلا:( ءاَج نانيجضكاحا يتالتأ). انو
 فوذحلا: ( بتب مل نا كلاه ءيطاخلا ١) زاوجطرشلا لءعف فوذحلا :(كصاقاالاو ) ٠

 باوجلاو طرشلا لعف فوذحلا : ( الف ال نمو ) هب 'لفتحاف كب لفتحينم٠ ابوجو باوجلا
 انه 5 الب نايفنم امهو نا ريغ ممر دان امهفذح كَل اهم

 نيب مسقلا باوج عضوب مسقلاو طرشلا نم هب ىلوا وه ال باوما انيطعا 01
 نيلاله نيب طرشلا باوج) 0

 ('عطقأ) ر هللاو يدبع تنخنأ٠ :(كدهع”نظفحال ) يدبع تظفح نا _ليجنالاو

 ”رطا هللاو » كباتك ينلصو نا انا «٠ كرسي » كلصو نا هللاو يباتك ءاننيب ةقالع لك

 اردن اكس ( كروزال ) يننكما نا كنايحو ٠ « دب ز ءلحري »ورم ماق نأل ٠ « احرف

 « ءيجا » تئج نا كيباو ينأ ٠ كنع « *برضا » يدادجا ةبرتو تررف

 نع اذامب انركذو 0 نيسوق 0 اا 1

 يبلطلاو يربخلا مالكلا يف هباوج

 اب جي رصلا مسقلا باوج نرق ) لقاع :يرع | لع قيض ضرالا ينام ( كرمعل )

 ريغ مسقلا باوج نررق ) يبلاغ كيلا قوشلا نا « هللا لع ٠» ( اهب يفنم هنوكل ةيفانلا
 باوج ناك) اماق حربا ( هللا ني ) ٠ "هلك هم ةيحارةلج توكل اه دل

 عراضم اطوخدمنال ناوج تفذح اهنكل اهب ينم هنوكل ةيفانلا الب ورقم حيرصلامسقلا
 اهدحو ناب حيرصلا مسقلا باوج نرق ) ىل الخ اظ كنا ( يإرب فلحإا (١) ةصقانلا لاعفا نم

 نرف)ربد الو ربقن نم اهسمام 02 يفعل ( هللاب ملقا ٠ .( ةعبكم ةيعسا ةلمج هنوكل 1

 نا « هللا دبع -لع» .( ةيفنم ةيوض ام ةيلعف ةلمح هنال ةيفانلا اه حيرصلا مسقلا باوج ٠
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 ف يافا اذاب اباوج ةعقاولا ةيعمالا ةللا طب ر هيف حصي يذلا ١ لولا انركذ ' ؟

 نيسوق نيب ءافلاب اهطب راالا حضي ال كيسذلاو نييلاله نيب 0
 .« لا انا اذا وا هل قالم لوا اناف » كوخا عجر نا (٠ هل لي وف ) دبعلا ىدع نأ

 تايلح اذا ٠ ( هلعافاناف ) ّمدرا امهم ٠ ( دئاعب بابشلا سيلف ) .تائزلا داع نا
 ا رخاسلا قم 3 يناف) متاعف امهم « ملا كذاتسا اذاوا كم 0 0
 0000 ا نوكلملا اذا دا يظع فوخ يف نوكلاماف »تأ بلا فاما

 نا ٠ ( نيعجارب مام ). اوبهذ نا ٠ ( ةمالسلاب تان 0
 « تا انا اذ ذاوا نب . رائيد كل, ءدقا اناف » ؟رادبد تقفنا

 هبنس انركذو ةلثمالا هذه يف عقاولا طال انحلصأ 5
 اهنال دره انه نم دعب عراضملا عفر بحي ) هفنح يقالب اذك عضومىلا يضم نم نأ

 ل امهم نال ) نعتسا نعمست امهم (٠ ابلمحت لطبيف ناب ا | نأ دعب ةعقاو
 . لوصوم مسا اهنوك نيعتإ انه نم نال) ريقفلا وكي نم ”نمك١٠( ةفاضالاب الو فرحلاب
 نيعثي ) دوعي انيلا دوعي نم موي لعتا الا ا مدققتا طرش مسا ال
 يناجي مهما مرك٠ ١ ( موي وهو ناءز مسااهيلا فاضع هنال انه لوصوم مسا 0
 ٠ ( عرام» طرشلاو باوجلا مدقثا ._لوصوم مسا انه مها نوكت نأ نتي ) كبع
 ةيماهفثسال | له لوخدل انه لوصوم مسايا نوكت نا نيعتي) كيطعن ديرت ٠ ءيشيا له
 ا ل نك نا ني )الطبال قملا ضايح نع دوذي نم ام (٠ اهيلع
 1 (1] دعب ابعوقوا لوصوم مسا ام نوكت نا نيعني ) هاطمت ينتت ام ال :( ةيفاعثأ ام دعب
 دعب اهعوقول لوصوم مسا اهه نم نوكت نا نيعتي ) هب لفتحي هيت اي نم اذاف ريمالا تيتا
 باوجلا لبس طرتشي هنال اذكح هانحلسا ) كوخا عجر دقف كوبا عج نا( ةيئاحن اذ
 انآ نك طاش ) بهذ اناا لءفا لفت امهم : ( ةدافالا هب لصحت نا
 «(ةدئازلا ام اهب لصتن نا مزجتلث يحب طرتشي ) تبت طقس اميح ( ىءممو اظفل اهيلعف
 : لمفت نا ملاظ تنا (٠ موجعال اذا نال ) يا يأت اذا

 انركذ ع نيسوق نيب ةلججلا عضوب باوجلاو طرشلا نم لذ فذح ىلا انرشأ
 جاو وا ١ وئاج ناك نا .



 و د كمركا ينتأت امإ: 1
 ناوءادتبالا لع 0 نا:انه ام. يف زويب) كلل طفح هللا اسس يف لاما ل

 امههح ٠ (اههسب رديقيرو روك ذملا هرسفي فوذحم لقب لافتشالا لعبت لك قارا

 لحم نم ام فيس زاج ام امهم يف زوجي ) نينم رع كلل نحن اهف اهب انرحسغل ةبآ نم هب انتأت
 لحب ) عمست ملام عمست شعت امه. ٠ ( لاتشالا ىلع بصنلا لو ادنبالا ىلع مفرلا

 ابا )ىتسحلا ءاغمالا هلف اوعدت ام (ي١٠( قلطم لوعفم يا ةي ردصملا لع بصنلا انه امهم

 لوعفم يا. ةب ردصملا لعةب وصنم "يا )سردا سردت سرد يا٠( ةيلوعفا ىلع ةب وصنم
 اونوكت ازيا“ ( ةيفرللا لع ةبوصتم ”هيسا.) :كعم بهذا نهذت موي ياء[

 ما لع ) كلاس“ تأت تم. (-٠ ةيفوطلا' لع بصدلا ايا لت ) توما كك ردب
 (٠ ةيفرظلا لع بصنلا

 ادار اىناك العنب ركومال ءازاكا اول هتارعالا وبا ةقع عراضملا ائيطعا 7

 00 اوصلخت عبث نا نيف سال "تعا ينرزت مل نا
 م كرسمام ”دحن ٍيلروز: الا 4 مركن اندنع ( مرا صل تشاو اك اي نا

 تش لعدلاكتا لءج نم« هئيع( مفرلاو بصنلاو مزيلاب ) ةرقتف ةزئاجلا لدي 'دهتجي:

 نإ د بيساو نر يكرتف ءاودلا يل ”فصت ن٠ ( عفرلاو مزجلاب )

 ان دطاب) ةعدفعلو لامتاس ايا عركت انبلا' لصيراعترأب نم ل لدكت
 . "نيلي نادلا ةنيينع د( ( مفرلا وا مزحلاب ) هروضحب ك”ربخأ ديز ءاج نا: هيف محن

 يلا كال عام ا برع نم ىلا قرغت رحبلا يس حبست الا
 ثيح نيلاله نيب و باوجلا لع ءافلا لوخد بحي ثيح نيسوق نيب ادنعضو 7

 زو ثيح نيتمجن نيب و اطوخد عئنمي
 ٠ هب# يزوجن# | ءوس لعف نم «٠ محن » سردنم ٠ ياياصو ( اوظفحاف ) ينوبحت نا

 لقايلرت ن٠ :اقهر الو ادخب + فاخي 0 ( بضغي دي زف ) تبهذ؛ناإ
 » صرح نم . كمي نبا « رفاس »كوخا رفاس نا ٠ ىب اك نأير (ىسعف) الام كنم

 نأ ١ ىتمعتب ( ترفك د قف ):لمفت نا 00 اف ) متيلوت نأ - « مدني
 ( ححني ناف ) سانلا ملظي نم ٠ ءافلا دعب ادنبم ريدقت ىلع اذه : ( مدنتف ) ينتي داع



 ا 0 ْ

 لاح هدانا 2 لوا اا يا ) ١ دل )نيلقاعلا عمج مملاو هيلا فايذم ءاهلاو هب لوعفم

 يفن فرحاالو اضيا لعافلا ءاتلا نم لاجل واولا ( الو ) لفل بوصنم تح يف ءاعلا نم
 لانو يا ازاوح ل وهو نك كك او اهموزحمو ادحاو العف مزج لاقو مزجو

 ملكتلا ءاث هلعافو ٍضام لعف تبي دانو بيقعتلل افلا ( ”تيدانف) ٠ ٠ اديس يا ادب
 هلاصتال نوكسلا لع ينبم عراضم (:هندجي ) اضيا بييقعتلل ءافلا ( 'لف ) هلوعفم ( روبقلا )
 يف ينبم ثانالا عمج ريض ةحوتفملا ةففخلا نونلاو /' مزج لحم يف وهو ثانالا عمج نونإ
 زئاج هفذحو امل موزجم ف ذح ثيح 1و )هلوق هيف دهاشلاو ٠ تكسلل ءاهلاو لعاف عفر ل

 عراضم ( ”لطعست) ادحاو العف مزخت ةسيغان الو البق ام يصخسواولا (هالو:)
 1 1 هيشلا رعاشلا كثيطاخي ًابوجو واس كلا هاعافو هرخآ وكس ةيهانلا الب موز

 لءاف نم لاح فوذحمب وا لطتستب قلعثم رورجتو راج ينم ( يندمو يناقب ينم ) هتوم
 نم هيلا فاضم ملكتملا ءايو اريدقت بوصنم هب لوعفم يئاقبو ينم اهراك يا لطتست
 بوتس رف بيصدلا يف هعبتت يئاقب ىلع واولاب فوطعم يندمو هلعاف ىلا ردصملا ةفاضا
 ار دبل) فرح نكلو فطع فرج اولا ( نكلو ) هيلا فاضم ملكتملا ءايو اًريدقت
 ةالعف مت رمالا مال ةفوذحلا ماللاف ٠ .5يا لصالاو ( 'نأكي ) هفيفذتل هلمع لطاب ففخم
 هرخآ 0 همز> ةمالعو ةفوذحلا رمالا مالب موزجم ةصقانلا ناك عراضم نكي انحاز
 رورجثو راج ( كنم ) مدقم نكي ربخ بوصنم نوذحمب قلعتم رورجو راج ( ريغ )
 "لاح برعا هيلع مدق الف هل اععن ناك دقو تبدصت نم لاح توصنم فوذحمب قاعشم

 اهمزج يقبو رءالا مال مة ٌثيح ( نكب كلو ) .هلوق هيف دهاشلاو ٠ أظفل ا يوم نكي مسا ( بيصن) .هلبق رجلا قلعت ا قلعي نا زوجيو هم

 ٠ رعشلا ليس راج وهو
 نيلعف مزحي ام

 يلب اهف نيلعف ةمزاجلا تاوذالا: نم ةادا لك بارعا ل انكذ 5
 يناثلا فيو ةفاضالا لع لوالا يف رجلا امهيف نم لم ) لكنا لكشن نم لع عبتا عبتن نم ىأر (٠ ادنبالا لع مفرلا هيف نم لحم ) هناسحاب زي بي رقلا ىلا 'نسخي نم
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 ايتن يوذال ضورو انيازابتلا ف علطا مجن اهنم باغ الك ءاهس كلمجن اركاش ةحبللو .
 انو اكد رخآ اهيف تبنا نصغ

 ةب كلا نم يديالا |افعضوو رورسلا دئالق بواقلا دايجال اندقف انك دقل لجا

 نسلالو اجبت ءازعلا هاوفالو امم ءانملا عاونال نالا اندجو دق انتكلو رودصلا وف
 دقف امركم هحي رضا ىغم نم ىوه نلف اقارشاو ةقالط ينامالا هجوالو اقالطنا ركشلا
 هللا ىعزو اليصاو مركب دوقفملا ةبرت ثيفلا ىقس الأ ٠ ىبمو ةكرسالا هدعب أ نم الع

 تاو .باكرلا ةلفحم ىننق نمي ىم'وبلا كليازت نا ىلاعت هلامتاف اليوطو ماد هل
 دواوملا اذه تاذب اًننهم زي زعلا اهيا تحرب الو بانجلا ٌةززعم ىتا نمب ىحعتلا كيلع مود

 هللضف لي زجوهللا نمءانسلاءاول اعفار ءاقبلا ذي زإب ؟عتام_ببحلا دوقفملا كاذ ةعول (يسان بيجنلا

 عراضملامزاوج
 عبرالا تاودالاب موزجلا عراضملا انيطعاو يلي ام يف مقاولا طلغلا ادحنصإ "+

 اهقحتسي يتلا همزج ةمالع ةروكذملا
 ابلخدا اأو يا )١٠٠الو ارئاز كراد تح ٠ هد وب في مل كاخا نا كل 'لقا ىلا

 .اولاني ل١ مويلا بهذ مت ,سما كوخا "بهذي مل١ ادغ ضمت ال ( ل نود ايف زئاج وهو

 نم ىذا مهب'صي” مل ٠ داهتجالاب الا ليلكالا *لدي امل ذيملنلا ٠ اوربصي مل مهنال رفظلا
 يف نكت مل ٠'دهتجت مل ناو تدهتجا نا حجت الف لمعلا ّلع'بظاوت مل'نا ٠ كلذ
 «٠ كسفن بطنل ٠ مالظلاو رونلا وتس امل ٠ اناتأ كوخا اذا ران امل ديز ٠ ايتغ ىفم ام

 : هلمفتو ركشملا نع هنت ال ٠ رابكلا موقلا ةرضخ يف محنك اذا عفونا يف ؟عباصا اوعضت ال
 ايفي ل ناديزلا ٠ هوجولاب باح الو قمحلا ريغب ضقن ال ٠ ملاظلا ىلع ىوعذلا مقتل

 ,قيدصلا ”نعيل :“جضنت امو ةرمثلا تفطق ٠ ًاوفع ةنيدملا نورصاحلا ماسي ل ءامدعوب

 لع ”سقن ال ٠ تأي هل لق ٠ 'ءىجت الف تئج يف ٠ كدي حلصلا يف عسب مل ٠يتجاحي
 كبر اديلع ضقيل ٠ ل < لصالف اوموق ٠ سردلا اودسحي ؟ناقفرا اولوق ٠ ريقفلا
 يلب اماني رعا 2

 ( مهروبق ) ملكتملا ءات هلءافو ضام لعف ”تئجو اهلبق ام بسحب ءافلا ( ”تنخ )

1 
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 رج ةمالعو ةيعانلا الب مورجم عراضم ( لك أت ) ادحاو العف مزجت ةيهان ( ال )
 هلعافو ٠ نينكاسلا ءاقتلال ضراعلا رسكلاب لمللا لاغتشا هروهظ نم عنم ردقم نوكس
 ينوةيعلل واولا ( برشتو ) اظفل بوصيم هلوعفم ( كمسلا )تنا هريدقل أب وجو راتسم
 هد اهعوقول ةيعملا واو دعب ابوجو ةرهبزم ناب بوصنم عراضم برشتو 'فطع فرح
 فوطعم ردصم ليو أ: ىف اهدعب امو ناو تناهريدقن ابوجو رتتسم هلعافو ٠ ئهبأا باوج

 ننلل يرشو كلما 00 كنم 55 ال ريدقتلاو قباسلا لعفلا نم ليصنم ردصم َّط

 لع يا يهدلا يف نيلعفلا نيب كي رشتلا ّط مزجلا لوالا نارخأ ناهحو اضيا هيف زوجيو
 هعبتف لك أت لع فوطعم برشتف اهلبق ام حيف اهدعب ام هكا ةمةظ ةقاطاع دارا لح
 برشتو ةيئادتبا واولا نوكلف ٠ نيلعفلانيب عنا نع يهنلا ىنعم كععفرلا يناثلاو ٠ مزجلا يف
 اد لطرح عفر عضوم يف ةلجلاوتنا هريدقث اب وجو رتتسم هلعافو درعا عوفرم عراضم

 بوصتم هب لوعفم ( ”نبللا ) برش: تناو هريدت فوذحم

 دوأومب ةماهتو دوقفمب ةيازعلا نيب ةعماللا ةلاسرلا معك 0

 ميركلا قيدصلا اهيا

 رغتلا هل مستني انهو ٠ رهظلا مصفني و ردصلا هل ضبقني ٌءكزع نيب اناو يبلادكح
 هسافنا ند دحت كاذو ريملا هرون نم ثضيبي ام هساقنا نم كي ري اذه .رسكلا ربحتي و
 نيب فأاو ىنعمو اظفل ناقرتفي نيدضنيب عمج دق باتكلاب قاكف را سدا رعب
 رعاشلا لاقام دح ىلع :اناشو اردق ناققتب نيينعم

 امهنم قبسلا وذ زانمي ال ناهيبش عمادم روغت يف .ماستبا روغت

 يمه دق س عشا ضيف ثيغلباوك 0”حضاو ”رشبلاو عمدلا يراجم ةورن
 205 كيلا ىنم لماما هناف يشي و ركشيو يكيو كحضي هتيأر اذا بجن الف

 اهتقرغال حرت ىمالا تارفز الول ائيعو حرتلا تارفز اهتقرحال احرف نيعلا تاربع الو
 ٠ حرفلا تاربع

 ءانملا اماو كدبك عادصناو كدلو طارتفا يف هب تئزثر ايف قيدصلا اهيا ءازعلا اما
 اذه ةدالو يف كفو كدحي لالتنا يقالتو كرسك رابجتانمهب كييلع معنا وهللا:كقزر اهف
 باص ةنحلا ّلَع كرف ةحنلاو ةدحلاب كدحمتما دق هناحيسس هناف ٠ بيبحلا دلولاو بيجنلا لجلا
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 لاح فود وا كامدب قلمي نع سمن :ءايلاو يتم هلالءايلاسرورعشا ١ ١
 رناث هب لوعفم ٠ ثدحتسملا لاملا يا ( فر ط ) هيلا فانزم رراغصو ٠ كل أمت ريم نم

 لعواولاب فوطعم*٠فراطلا ريغ وهو ثوروملا لاملا يا( !ديلتو ) اظفل بوصنم كلمت
 هلوقبهيف«دهاشلا :٠ قالطالل هرخا يف فلالاو !ًاظفل بوص م اوبف بصنلايف هعبت فراط

 ةيئادخةسالا الا ىنعمتاهنالأي وجو ةرمضم ناب وا دعب عراضملا بصن ثيح( ثاتوأ)
 ةدحاو ةحفد ىفغقني امم البق لعزلا نال ١

 مسا لحم كعواولاب فوطعم ( يلتقو ) ملكتملا ءاي اهعما عم ةيدبك أعلا نا( ينا )
 كيم ءاعأف ىلا ر دلما فاخر 7 فاضم 5 ءايوءكزب دقن بوصتغاو بيف لا
 هلك عأا) ذل تيتركلل فطع فرح ( ا لق نم هب لوعفم لجر مسا :

 لعفلا, ىنغم نم ضلاقن مسا لع ففطاع دعب  هعوقول (راوج ةرستم ناب بوصنم عاش ١
 ىنعنو * هلوعفم هاهلاو انا هريدقث اب وجو رتتسم هلءافو ةرهاظ ةحتف هبصن ةمالعو '

 ف لطم اردعع لي وألا قت اهانسب اهنا رارس .ةريسللا راو مفدا هلقعا

 فاكلاو رو رجمو راج ( روتلاك ) هايا يقع 5 اكيلس يلتقو ريدقتلاو يلق ُُس مشب

 لزم ىنعمب انما فاكلا لعج زوحجيو نا ربخ عوفرم فوذحمب قلعتم لثم ىنعميب هييشعلل '

 لوهجت عراضم( برضي ) رقبلا نم ركذلا روثلاو هيلا فاضم كدئايحرونلاو ناربخ نوكتف ٠

 (ال) رونلا نم لاح بصن عضوميف ةلمجاووههريدقت ازاوج راتسمهلعافبئانو درحشلل عوفرم
 هن وبيس دنع شو ٠ برضيب قل ةلعتم ةيفرظلا لع تت عض وه 2 نيح ىنمُب نامز فرظ ١

 يا فومل# هلوعفمو ٠ ”رقبلا هلعافو ضام لعف ربل ٍتفاع ) دوجوا دوجو فرح

 اهباوجو نفرظ اهنا لع اهيلا امل ةفاضاب رج لحم يف تفاع ةلمحو ٠ تهرك تفاع ىنعمو ٠ ءاملا ٠

 عراضملابصن ثيح ( هآرقعا ) هلوقهيف دهاشلاو ٠اهلبق ام هيلع لد فوذحم ذئنيح ٠

 ) يلئثقو ) هلوق وهو لعفلا ينعم نم صلاخ مسا لع فطاع دعب ازاوج ةرمضم ناب

 الفا عوفر ارعسا ( ”ريمالا ) 2 صقان ضام لعف ( كانك يفن فرح (اه) '

 ةرمضم ناب بوصنم غراضم وفعي و ٠ يفنلا ديك ان اهتدئافو ةدئاز دوحجلل ماللا ( وفعيل) .
 ريمالا لع دوعي وه هريدقت ا زاوج رتتسم هلعافو ةرهاظ ةحتفب دوحجلا مال دعب ابوجو '

 وفعيب قلعتم رورجمو راج (كدع )ناك ربخ بوصنم ردصملي واتيفاهدعب امو ةرمتمللاناو .
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 طا ا 0 ايعوقرل هانلا دعب وجو ةرهشم ناب عراضملا بصنبحب) ”سجدتف سرد

 00001 اب عراضملا بست ) كم ركاق لاؤن (٠ هلمف نع بئانلا ردصل اتاك ناف
 ةوخأم هلال لءفلا مسا ظفلب ناك ناو تبلطلا باوج يف !معوقول لثملا اذه يف ءاقلا دعب
 نال لثملا اذه يف هافلا دعب عراضملا عفر بجي ) كدنع يلام كنثبهاف ادب ز كيلع : (هظفأ نم

 ناب عراضملا بصن ب جب )"يلع محي الئل ترسف> (١ هظفل نم ذوخاملا ريغ لمفلا مسابتبلطلا
 ياجحإ ٠ ( ةيفانأا الب نورةم اهدعب لعفلا نال لثملا اذه يف ماللا دعب 0 ةرهاظ

 ةفطاع اهنال لثملا اذه يَ دعب ازاوج ةرمسش# ناب عراضملابصن ب4 ) مزحا مهيلع 1
 عراشملا تبصني ) ةيصو كلفلاخا الو يندضعا مهللا :( لءفلا ىتعم نم صلاخ مسا ىلع

 تبلطلا عاونا نم وهو ءاعدلا باوج يف !هبعوقول لثملا اذه يف واولا دعب ًانيحف رك أب

 يف ءافلا دعب ًابوجو ةرمث*ناب عراضملا بصني ) هل ًاساف ريخلاب ملاع ريغ دي ز :( ضحلا

 بصلني) هميفشساو رضاهم لس مسالا ضحي يفن باوج يف ةعقاو اهنال لاملا اذه

 *(لعفلاب ضحم يفن باوج يف ايعوقول 0 اذه يف واولا دعب اًبوجو ةرمضم ناب عراشضملا

 لثملا اذه يف واولا دعب اباوجو ةرمسم ناب عراضملا بصن بتجي ) در دم اذه" عقي يلق

 ٠ ( ضحلا ىفثلاب ق>اللا ليلقثلا باوج يف اهعوقوا
 يلبي اما وعإ؟1)

 لاقيو دك امال ماللا ٠ ٠ ضرالا يا ةلادجلا ىلع كتعرصضال يا( ل 20 س١

 حفلا َُط ينم عراضم المخ كب ءادحا ٠ فوذحم 0 ة باوجل ةطبار ءادتبالا مال ال

 ا مزاجلاو بصانلا نع درِتلل مفر لحم يف وهو ةليقثلا ديكو ثلا نودب هلاصتال

 بارعالا نم ال لم ال ةاجلاو هلوعفم فاكللاو انا هريدقت ايزو راعيسم هلعافو ديك ردال

 يضقتني ام اهلبق لعفلا نال الإ ينم فطع فرح (وأ ) فوذحملا مسقال باوج اهنال

 الا ىنعمي اهنال وا دعب ب وجو ةرع ذم ناب بوصنم عرازم لعف ( كات ) ةدحاو ةعفو

 ابوجو ةرهزملا ناو تزا هريدقأ ابوجو رثتسم هلعافو هرخآ يف رهاظ شف هبصن ةمالعو

 نم ديصتم ردصم ّلَع واب فوطع» عوفرم ردصم ليوأت يف اهب بوصنملا لعفلاو وا دعب
 لوعفم ( يتيتف ) ىتيتفل كنم كيلت وا كل ”لب دت ينم نكيل ريدقتلاو اهلبق يذلا لمفلا .

 اال 0| ا يا ( راشم دبي ) هيلا ف ابم لكتملا ءايو ا ريدقت بريطتيوخلاأ لوا
١ 
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 ابوجو ةرهمت# ناب رع دعب لثملا اذه يف عراضلا اسم يي ) كنعان ىتح باجا 0 1

 اب وجو ةرعشم ناب انهىتح دعب عراضملا بضن بحي ) مجننتىتح كرفس (٠ مدقت 6
 فقل حربت م .( البق انعم نع ربخ هنال دمع هنوك وطورشلا اهدعب لعفلا ءافيتسال ا

 يرحم (١ ضخ ريغ هيف ىفنلا كال لاما اذه يف واولا دعب لعفلا عفر بجي ) ”بطختو

 ريغ ىفالا نال 0 انو يف واولا دعب لعفلا مقر بجي) جريد ”وحاتتي الا ديز ام.( البق 1

 ةرهتم ناب عراضملا بصن بجي ) كلاوحا لع ينءلطت يتح كيلا يباتك ناك( ضحم ١
 ”عب رف رفسلا كبح (٠١ ناكل ربخ هنا ذا ةدمع هنال لثملا اذه كي ىتح دعب ابوجو '

 ٠ (ضحم ريغ وهف ربما ظفابهيف باطلا نال لثملا اذه كي ءافلا دعب عراضملا عفر بجي ) ١

 ىتح نيب لدفال لثملا اذه تيس عراضملا عفر تجي ) كوعدا دي ز جرخ اذا ىتح تهذا ١

 يلا واولا كعب اب وحو رم ناب عراضملا تبيصت ببي 7 ل نكي ال .( لعفلاو ,

 بلط باوج يف ابعوقول لثملا اذه يف ءافلا دعب اب وجو ةرم# ناب عراضملا تبصن بحي )
 بصن بحي ) ةلوثمالا حرش عل لك ا ع اوكا ١ ميهصلا يف يجرتلا وهو ضحم

 ح ةناو يرهس (٠ طورشلا هئافيتسال لغملا اذه يف ىتح دعب اب وجو ةرمتم ناب عراضملا '

 للعةفطاع اهنال لثملا اذهيف واولا دعب !ًذاوج ةرم*ناب عراضملاتبصن ب<ي) يل ذلأ مالكلا ٠
 يف ءافلا دعب عراضملا مفر بي ) تنا هئفاكاف ةل وشمالا ظفاحلا ٠ (لعفلا ىنعم نم صلاخ مسا ظ

 رفظلا اولانت يك اوربصا ٠ ( افصو هنوكل لعفلا لي وأت يف مسا يلع ةفطاع اهنال لثملا اذه ٠
 يكب يا اهب بوصنم وف اهيلع ماللا تردق ناف ىكدعب لثملا اذه يف عراضلا بصي ] |

 اهبال اهدعب | زاوج ةرمشم تراب بوصنم وهف الإو ةب ردصم ذئنيح نوكت اهنال اهسفن ٠

 دعب اب وجو ةرع*ناب عراضاا تبصن بجي )ينروزتو يرطاخ ربحت الا :( ةراج ذئنيح نوكت
 يل تبل اي (٠ ضحنلا بلطلا عاونا نم هنال ض'رعلا باوج يف اهعوقول لثملا اذه يف واولا .
 باوجيف اهعوةوللثملا اذهيف ءافلا دعب اًبوجو ةرم*ناب عراضملابصن بجي)ك دوعاف اثقو '

 ناب عراضملا بصنبب ) هب عفناف لعب هللا يند..١٠(ضحلا بلطلا عاونا نم وهو ينمتلا 1!

 ٠ (يغاملاظفلب ناك ناو بلطلا باوج يف ابعوقوا لثملا اذه يف ءافلا دعب اب وجو ةرمشحم



 لولا

 آل ك1 الو ”فقاعتف ارم الو طرتستف !ولح نكت الو ةرارملاو ةواللاو نيللاو ةوسقلا

 ري را 15 0 رسكتف أساي الو رصعتف

 اهنافدب تنعتساو هيلا تنكرف كودعب تررتغا اذا( رانلاب ءاضمرلا نم ريتسملاك) ه

 راتلابءاضمرلا نم ريت اكن وكت
 تريلا نم رهرا فرعيال وهو علا يعءدب نم ركا ام (ربلا نم رملا فرعبال) ٠

 ةرعتم نا ةلعساوب عراضملا بصني أم

 ' الا فسبأ !زاوحو اب وجو ةرعمم ناي عراضملا بصن بجي نيا 07 0

 كلذ كتب انزك ذو هعفر نمي نياو ةمدقتملا ةئسلا
 اذا للا لإ هذ لف: كل فش ىتح هللاىلا: بث : را يف كريشتسا ىتح كتيتا

 نال ةلغمالا هذه 2 ىتح دعب ًابوحو ةرهضم ناب عراضملا بصنت 2-2 كي وادي 1

 ٠ (اهلبق امع اك سلو ليقتسملا 32 يف وا لبقتسم لعفلاو ليلعتلل رج فرح اهيف ىتح

 ىلا اهناكم حلصي ال هنال لثملا اذه يف وا دعب عراضملاعفر بي ) هكا باذخ ماا لل
 هم كشاإ ماقم يف و هلثم ىلع اهب لعفلا فطع انه دارملاو ةيئائتتسال' الإ الو ةيئاهتنالا

 د لل اي رونو رام نآب عراضملا بضن بي ) ذهل أسأ ىتح كاخا تيأر امد ( نيلمفلا

 لبقعسملا مح كيس وا لبقتسم لعفلاو ليلعتلل رج فرح هيف ىتح نال لدملا اذه يف
 اي وجو ةرمضم ناب وا دعب عراضملاب صن بخي )كحلاصا وامانا ال ٠ (!مابق امع اببسمسيلو
 نا ىلا مانا ال يا اًنيشف ًاًثيش يضقني امم اهلبق يذلا لعفلا ذا ىلا ىنعمب اهنال لثملا اذه يف

 دعب ازاوج ةرعم* ناب لثملا اذه يف عراضملا بصن بجي ) يندجنما كتئج (١ كخلاصا
 اذه يف عراضملا بصن بجي ) ظفحتن سردت الو (١ يك مال ىمستو ليلعتلل اهنال ماللا

 بلط باوج يف اهعوقول ةيببسلاو ٠ 0 اب دوصقم هنال ءافلا دءباب وجو ةرعتم ناب لفملا

 ةرعشمع فراب .عراضملا بصن بي ) بيخي كيف يلاجر ناك أم (٠ ضيضختلا وهو ضخم
 ٠ (دوحملا مال يحستو يفنب ق قويسأ !١نوكلا لعف دعب يعودوا دعب لكلا اذه ُِق انوجو

 ةرعتم ناب لثملا اذه يف عراضملا بصن بجي ) هيلا كيف عفشيف عيفش ريمالا دنع كل له

 ٠ (ماهفتسالا وهو ضحن بلط باوجيف ابعوقول ة..: لاو ءازجلا اهب دوصقلاءافلا دعب ابوجو
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 0 نابج لإ لاقي يكل تب واج يووم 2 كا. انفاو عزا» -ناهأ الكل د 1

 لاو نا يريخ يف يف ىب ءاسل تنال 4 مظعاب اولأس نا لبق اوداجتن ةنولاس' ( نأ )

 .”صلخنل «نذا» ميظعلا هللاو :اينبم نوكي نأ اماو اب رعم ”نوكي نأ اما عراضملا ٠ ينكح

 : ةعبدملا ىلا ادغ ”نعذت ( نأ )انلع٠ ”كم”ركا « نذا » رز ان

 هانعم بسانت ةلمح نيلاله نيب ةموقرملا لاثمالا نم لثم لكل انعضو 5

 3 5 ءانخك اا 1

 لبادلاب لباحلا طاتخاو ةاحنلا 0 مينو تالا
 ذخاف حيت لجر دنع انك نراانل قفتا ( هريغ قيوس نم ”نيوج* حادج ) ؟

 ني و: حادجت روهشملا لثملا انركذف هديغ لام نم هب عسوت ام سانلا ىلع ل وطغي

 هريع قناوض ا 0“

 الو نودعوي رصعلا اذمل سانلا نم قي رف نا ( احط ىرا الو ةعّجعج 'معسا *
 ا ىزا الوسم معما مهل لاقي ناب مهقحا ان وزجني الو نودعي مهنم اَقي رفو نوعقوي

 ءاكولا ديشب ءاعولا ينام ظفساو هيل
 كناسل ظفحلاف لوقت اما عانلا ىلا لضي نا,تهرك اذا( ةلطقال لام ريالا
 نادركت نم يرت لح تملا يا) ضفناف راهن ,تلكت اذا لوقا وأ 0

 لكلف ( عماس كعم# الثا كتوص ضفخا يا ) ضفخاف اليل تملكت اذاو ( كعمس

 : هلق ال لما

 |قوف نم ءابطخلا كسدان هبصنم ىلا كوخا عجر امل ( ةع'زذلا ىلا مهسلا داع) 5
 ةعزالا ىلا مهسلا داع دقل ربانملا

 هِي نويعامحالاو نويحالصالا ثح املاط ( ءاملا تاحفص ىلع ا وه ل1

 ءاملا تافد لع يتاكلاك اوناكق 'نطولا يف ةعانصلاو ةعارزلا نيسحت لع ءارالا مهتالاقم
 نيب ةلماعملا يمهل طسوتف موق تسس اذا (فاعتف ارم الو طرتنتف اولحنكتال)

 هل .دعاو هتطيح هل ذخت" اليلج رماتدلق اذا ( ءاكولا دشب ءاعولا يفام ظفحإ )



 ا تا ةيبالا فلا عفت ةترملا ل>رلل لاقي هنال 11 و 0 ءمالاوولعلاو ردقلا

 ًارده بهذتو همصخ ءامد هدنع لطبت هنال كلذب 6 عاجشلا وهو لطب عج

 ام( مهشوبل ٠) هيلا لصوتي الف ليحل هيف لطبت هنال 1 هدع شا راثب هنم ذدخي 3

 لوعفملا مسأ ىنعي ردصم وهف دوأد جوسنم نم يا ( دواد جسأ ) حالسلا نم نوسلي

 عمج ( ”ليبارس ) ةرورضلل اهرمدق ةدودمم اهبلصا برحلايا ( ءاجيملا ) عردلا هب دارملاو

 ٠ عردلا وا صيمقلا وهو ”لابرس
 فاضمنينارعلاو مش مث هريدقت فوذحادتبل ربخ مش ( نينارعلا مش ) (بارعالا)

 نر*:) هيلا فاضم ءاملاو عوفرم ادتيم ( مهسوبل ) تعن وا ناث ربخ( لاطبا ) هيلا

 |إف هل اتعن ناك و ليبارسس نم لاح بوصتم فوذحمب قلعتم رورحمو راج ( دوواد جمن )
 (اجيملا يف) ةمحعلاو ةيدلعلل فرصلا نم غونم هيلا فاضم دووادو هنم لاح برعا مدق

 فنرال هيلا فاضملا نم لاحلا ءيجع مصو مهسوبل يف ءاحل نم لاح فوذحمب قلعتم

 مهفونا يف نا يا ( تببلا ىنعم ) عوفر مهسورأ ادعبملا ربخ ( ليبارس ) ) ردصم فاضملا

 جالسلا نم .ةعنمو ةعاحشلا نم ةياغ يف برحلا يفو رادقم ولعو ةعفر هوذ رمهناو اءافثرا

 ا بصاوأ

 ةيردصملا 3 3 ةلماعلا نمةاعاملا نذا م 3 ةففخلا نم عراضلا ةصانلا ناانيِم' 6

 نيب ةففخلا :راانعضوو ٠ اين لك دعا هقعشم اع عراضملا لعفلا انكرح ناب ةراجلا نم

 نيعمجحن نيب ةراجلا 3 نيل اله نيب ٌةاغلملا نذاو نيسوق

 ٠ ءافولاو دهعلا ىلَع ”مقن "نأ الا كنب ديرا ال٠ هب كتدعوام لك ثتا (نأ)هللا لعب
 نفسا كلك عت 7 يتق ”نأكما نذايدبع تظفح ٠ دادولا كل ”صلخا« نذا »ان
 بيك ٠ كيبخا عم ”رفاسآ « نذا »كنا كلام كشفي 0 (*نأ ) لعت اما ٠ كنم
 ينقبسي ملام معلا نم ”لصحا نا دير ٠ كّحا « نذاف » ينبح 2 تنا١<ديفتو 72

 اذ صان نأ نوكت نا:زوجي لثما اذه يف ) ماص مهنيب ةنوكي ( نا ) تبسح ٠ دحا هيلا
 ' (ليلق وهو نيقيلا ةلؤنم نظلل الب زنت نظلا لءف دعب اهغوقول ةففخم نكي ناورثكألا



 ل

 اولوحت ( اواوز ) اهؤاحطبو اهيداو ( ةكم نطب ) باطخلا نب ”*رمع وه ليقو للطملا دبع

 ٠ ةفيدملا ىلا ّدكم نم اواقنناو

 قباساا تيبلا يف لوسرلانم لاح اما فوذحمب قاتم رورجو راج ( ةيتفيف ) ( هبارعا )
 قلعم٠ رورجبو راج ( شيررق نم ) ةيتف يف ثوعبم وا نئاك يأ لوسرلا نع رخا ربخ اماو

 ناث ثعن ةلمجاو لعافو لعف ( مهلئاق لاق ) و ضيعبتلل نمو ةيتفل لوا تعن فوذحمب

 ثينأتلاو ةيملعلل فرصلا نم عونمم ةكمو اوُلساب قلعتميف ىنعمب ءابلا ( ةكم نطبيب) ةيئفل
 هيلا امل ةفاضاب رج ليف ةلماو لعافو لعف ( اوللسا ) لاقب قلعتم نامز فرظ ( ام )و

 ٠ ةدئاز فلالاو هلعاف واولاو رمال مف( اولوز )

 ةداجلا كللت ةفصو شي رقنم ةعامج يف ثوعبمزا نئاك ايم نا يأ (تيلا
 ٠ ةئيدملا ىلا ةكم نم اولوحت اوملسا نيح مهنم لئاقلا لاق هنا

 ( ساكنا لاز ) ةنبدملا ىلا دم نم اورجاحو اولقتلاو اوبهذ ( اولاز) ( بنر
 فيعضلا لجرلا وهو رولا ركب نكت نح فاعضلا ساكنالاو اهانعم مدقث لاز

 نيشلا نوكس سايقلاو برحلا يف هعم سرت ال يذلا وهو فشك أ عمج (<فشأل)
 يملا رسكب ( ليم. ) برحلا يف ءادعالا ةاقالم يا ( ءاقللا دنع ٠١) ةرورضلل هكر

 جرسلا لع رقتسي الو بوكرلا ندحيال يذلا وا هعم فيس ال يذلا وهو لّيما عمج

 ٠ هل حالس ال يذلا وهو ميلا رسكب لازعم عمج ( ”ليزاعم )
 رضاه لعف ( َلاز ) ةيفان امو ةفطاع ءافلا ( امث ) لعافو لعف ( اولاز ) ( بارعالا )

 ساكنإ لع فوطعم فشكو ةيفانالو ةفطاح وارلا( كنس الو ) هكلعاف ( |١ ١
 (ليزاعم ليم الو ) هيلا فاضم ءاقللاو لازب قاعتم فرظ دنع ( ءاقللا دنع ) عفرلاب هعبت

 ٠ هلبق ام لع فوطعم
 فيعض يا هتفص هذهنم مهيف سيلو ةكم نطب نم اولاز دقف يا ( تيبلا ىنعم )

 ْ ٠ ءادعالا ةاقالم دنع ناسرف حالس ووذ ءايوقا مث لب ثا

 ولع هفنا ةبصق يف يذلا وهو ”.شأ عمج ةمحعملا نيشلامضب (ش”) (بيرثلا)

 رسكب نينرعر عمج ( نينارعلا ) اًقلطم عافترالا هلصاو ”ممشلا نم ذ نخأمارذلعا ءاوصمأ
 لوالاف امم امهتدارا زوجيو نيينعملمتحيف ةيانكنينارعلا مش هلوقو فن ألا وهو نيعلا

 و
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 مي رحال * «توخاو مت زا* اورفاس ٠ ناتفرعم : « كوخا ال كوبا يهؤ »

 لع درفمو ناثفرعم“ ( كوخاو نالوسرلا )لصو٠ ةفرعم لع ةركل: (لجرو ديز ) ءاج

 ٠ ةركن لع ةفرعم : ( دلاخو ةأرما ) هاج ٠ رهاظ ّلَع ريم : ( تناو فسوي ) عع« ىنثم

 ةفرعم ىلع ةركآ : « ام لب رمت اا ناريمض : نما لوا: (  نهو انآ ):تمضم

 درفمناتفرعم : ( دنهو لاجرلا") ءاج ٠ ريغخ لع رهاظ : ةنجلا +كجوزو تنا# نكسا

 ٠ ورفم لع عججو ةركن ىلع ةفرعم : ( راهزالاو ةرث ) تفطق ركذد لع ثنومو عمج لع
 :( سواردناو ائنحوي و سرطب ) عوسي ذخا ٠ رهاظ لع ريم 5
 ٠ ةدرفم فراعم

 ظ ةدعاقلا بسحب غرافلا عضوملا يف رثافلا ىلع انفطع عموم

 ينعمح ٠ انداةفرو كوبا انمركأ ٠ توريب ىلا ينايفاوت يكل كيخا ىلاو كيلا تدتك

 | تلظفح ٠ ٠ ثرورضاح كتوخاو مث نورفاسم مناو نودي ز 11 1 نلت ادي زو

 ىدعت ديز“ كيخانيب و ينيب لاملا ٠ مرش رشاع نمو مث دبعلا نوظفمي ٠ ةلوقمالا كل ةيفرو

 كيخا ّلَعو كيلع تبتع :اهت اراجو أ ترضح جرم ٠ مهماعو انيلع

 ةيعما لاو ةلمج ما درفمو مسا ما لءف وها نيفطاعتملا نم لاح ائيب "57

 ةيعراضم ما ةيوض ام ةيلعفلاو ةيلعف ما

 (٠ ةيعما ةلمج لع ةيعما ةلمح ) ) حربملا قوَسلا نم م كيلا يب ام عت تناو معي هلل هللا

 المخ) منيو يطعب و يو تيمي هللا ٠ ( مسا ىلع لعف ) اديوملا يشعل بعاك كل ١
 ارا نيشللا ةي ريئاندلا لذبت تنا٠ 0 ع لعف درجت وا ةيلعف ةلمح لع ةيلعف

 آ 000 او. انو بامصالا يتلصاوي ٠ ( لمف ىلع مسا ) ريققلا لع سلفلاب ناضو
 ىلع ةيلعف ةلمج ) مهتدوم يوذ نولصي و اوطحت نيذلا بحا :( ةيلعف ةلمج ىلع ةيمسا

 ةيلعف ةلمج ) ءاقللا يف لمالا تيم تييحاف مالسلا يلا ثعبت كنا ٠ ( ةيلعف ةلمج
 ( لمف لع مسا ) ربطاخو رعشلا دشني لجرب تررم٠ ( ةيلعف ةلمج يلع

 1 7 > اذ اهاتم انح تو اهاث عاو هلاثلا تانالا و رع انرسف

 اريل يناس ف 5 سكي ةيئفلا ( ا ا

 نب ةرخص وه ليقف هب دارملا ( مهلئاق ) ةروهشم برعلا نم ةليبق ( شيرق ) انِيش ناك



06 

 ذاتسالا يديس 1 1 ظ

 هم يناوخا نع بونا نا اديعس ينارال ينا ضرعا مارتحالا ضرتفمءادادعب ٠

 ديمل هنأ. لجا كنيعسلا ويلا اذه لثم هيف ديحلا: ديلا اذهب كلل يناهتلا جاوي
 ايحم نع تحلبنا دق ملاطملا بوقرم موي يف سنا حاقا نع هرغث رنقا دق علاطلا نوم

 حسفناو ءانسلاو رشبلا يلاحو مارتحالاو بملا رهاظم نم انل امهيف يلح ام هللف ٠

 نم لكف كلذ عمو :افولا "نع زجملا نم هيلع نحن ام ىلع ءانثلاو ركشلا تالاجم نم ان
 ليلا هفرعم نم ةمذلا هبجوتو قملا هيضتقي ام لثع كيدل ربظيل هتقاط يفام لذبن

 ةسردملا تغلب ام ىنخي ال ذا ءاثثلاو ركشلا قح ةيفوت يف داهتجالاو فورعملاب رارقألا]|
 ةئودحالا بيظو ةرهشلا يس ةديميلا ظاوشالا نمءاننسقلا كعيانعو ءامثلا كتم
 دئاوفلا رامث نم كبداو :كلع ضاير نم ةذمالتلا ةينيو هودجام ىفخيال اك ركذلاو
 ٠ حالفلاو حاجتلا جراعم يف يقرلا نم هيلا اواصو امو دئاوعلا سئافنو

 اوم تبقفو مهفالخا نم تف ةئ 0 مهتقوطو ننملا مهدلق نك 'ىزخأف

 كافو لع هافولا اودهاعي و كدادو لع مهبواق اودقعي نا مهلوقع نم ترونو مهناهذأ

 كل ةئنهتلاو كليم ءارطالاو كيلع ءانغلا يف كديع موب اورابتي و كركش يف اوسفانقيوا
 ءءادحمو 2 ةرغو مكي '

 اذهب كل انيناهت صلخاب ةئورقم افبحو ائمارتحا فطاوع لوبقب انالوهاي مركتف
 راتوالا تانر ىلع حادقالا رومخو حارفالا ضاير نيب ام هيف ني يذلا ديحا ديعلا

 رخيفلاو دجملا ءاول عفار رغثلا مساب كييلع هدييعي نا ىلاعت هللا لأسن ءانملاو دغرلا لابس

 همم ءاقبلا ءاش ام ءالعلاو ا قومرم ءانطلاو دغرلاب ًاقوفحم تدرب الو رهدلا ىدم

 ٠ همرك ليزجو ىلاعت

 قسنلا فطع

 يف نيكرتشملاو نيسوق نيب ىندملاو ظفلللا ذي نيكرتشملا نيفطاعتما انعضو "6

 نكبا ام ادكرتو امهر يغو ريكشتو في رعت نم اهلاوحا انركّدو نيلاله نيب طقف ظفالا
 نيتس نب هائعضو هسفنب فوطعملا لعهطلست نكمي ل اموفوطعملا لعهسفن لماعلا طلست



 ١ 0 كلذ ريغ وا هلبق امم لاح فوذحمب قلعتم رورحو راج ( لاح ّلع)

 أ ) هيلا توبث هتوبث نم مزاي ٠١ يفن يضتق. يضاملا يف طرش فرح (ول) ماقملا
 ج ( موقلا يف ) ربخلا عفرتو مسالا بصنت ردصمو بصنو ديكوت وت فرح ةزمهلا حتفي

 .و ن او بوصنم رخكوم اهعما ( ًاًئاح ) مدقم نا ربخ عوفرم فوذحمب قلعتم رورجبو
 دعب و متاح دوجو تبث وأ ريدقتلاو فوذحم لءفل لعاف عوفر» دسم 300 اه

 00 585 جر الئاىلوا لوالاو تباث متاح دوجو ول ريدقتلاو فوذحم ربملاو

وذحمب ,قاءثم رورحو راج ( هدوج ىلع ) لعفلاب
 يأ عم ىنعمم ىلَعو ا|فاح نم لاح ف

 م هطعاف ضام لعف 0 باع يف ةمقاؤ ا 0 0000 م ا

 !- 0000 وتبعا قلاع رسب ضمان
 زئاج وهو هدوج يف ءاملا وه يذلا بئاغلا ريمضلا نم رهاظلا

 0 'يلع )ربحلا مفرتو مسالا بصنت بصنو ديك وت فرح ( نإ

 : رأ) مسقلا واو وهو ضفاخلا عزنب بوصنمةلالجلا ظفا ( هللا ) مدقم نا ربخ فوذحمب
 دئاز هفلاو اظفأناببوصنم عراضم (اعيامت) عراضملا بصني لابقتساو بصنو ردضم قرح

 بوصنم ردصم لب وأت يف اهدعب اهو ثراو ابوجو رتعسم ثنا هلعافو قالطالل

 ' ةعبت اعبابت نم لاهتشا لدب هنا لع بوصنم عراضم ( ذخون )رخّوم نال مسا

 لرش( تنا هريدغت ابوح رسم ريع هلعاف نيئاتق وهج وهو بضنلا
 " برعي بنل زوجيو 2 1 ذدخ وت يا فاضم ريدقت لع قلطم

 ايجت دا ] انئأط ةلوقل سدنا وهو اهرباكي ذئنيح اهرك لوكويو ذخاوت ةيسريمشلا

 ريمضلا نم لاح ( اعئاط ) بصناا يف هعبت لخوت لع فوطعم + يجنو فطع فرح وا

 | هات وهو لعفلا لدبا قدح ( لجو اعيابت ) هلوق هيف ذهاشلاو ٠ ء يجن يف رئعسملا

 لذبملا يف بارعالا روهظ ليلدب درفم نم درفم لدب وهو لاّتشا دب اعيابت وهو لعفلا
 1 زئاج وهو امهيلك لدبلاو هنم

 ذاتسالل ةّئنهت ةلاسرلا هذه انبتك 56



 ا .4 د ل ل ديا » 0 ءالسلاب 5 ْ ظ

 (ةرهازةئيدم)توريببتازن ٠ راني دامشر دو هطعا ٠ ىدم الينسذخ««ر رايخالا»
 ةلجلا لدب ليو سكملابو للا نم ممالاو لعفلا نم لعفلا لدب ىلع تلد "90 ١

 نيسوق نيب هدعب هب يرصتلاب سكملابو ةلمجلا نم درفملاو ةلمجلا نم و

 نا١٠ ( تمسا نّث لدب ملكش ال ةلمج ) نيتماص سانلا ناك اذا ملكتن ال ت تيل

 اذهل اولوق اوضما ٠ ( دهتجت نم لدب ظفحت لعف ) كتلزنم عفرا كتلوش.ا ظفحت . 95
 نيدض همهارد نم سلف قفني ال ليخبلا كوخا ٠ (اوضما نم لدب اولوق لعف ) بلعقلا '

 ريناندلا لذبي هلام يف فرسم ميركلا كم نبا (٠ قفني لعف نم لدب مسا * نيدض ) 4

 كظف# هايصو ظفحا هللا مرتحا ٠ ( مسا وه يذلا فرسم نما للبا 3

 لدب اه نم ةلمج ) امه نم نيذه فرعت له ٠ ( مرتحا لعف نم لدب لمف ظفحا) ٠
 نه لدب للا لاب كدما ةلمج ) نيثب و لامع مكدمأ عةروملمت اه 20

 لدب ةكحلا مالك ) ةكلا مالك سانلا عفن نم سانلا ريخ“٠ ( نوملعت اه مكدماةلمج
 ( سانلا عفن نرم سانلا ريخ ةلمج 0
 نيلاله نيب رمضملا *_'رم رهاظلا لدبو نيسوق نيب ليصفتلا لدب انهضو 501 1

 نيعمجن نيب راضملا نم صتملال ديو القغءا 0000١
 ممادالاو نجسلاب ينذعوا ٠ »كايا كنج ةءركأ ٠ ىتاتسا« كاتبا

 تنا كنيأر (٠ نادبالا لعو نايدالا لع ) نالع معلا ٠ مسانملا ةنئش يلجرف « يلجر»
 بلطتا (٠ موقا راها اليل نا )تق ىتم ( نيريمضلا فالتخال لدبال ديكت اذه) ٠

 08 جيصا ) تخضيصا فيك (٠ دعس وباو رماعو ر رطم وبا ) هنود ةشيب دوسأ ن :

 ٠ « انواتسو اندم » ءامسلا انغلب «(ني ريعشلا ىنالعخال لدب ال دكت اذه)و عدلا

 .٠ ماو ءاملاب نضل هدوج لع ائاح سائلا ع ناو ةلاح لع ٠ . « دلاخ 7200

 اًرش“ ناو أ يخل كنا ) تامف اهم +.( كرخا مآ كوبأا) اذه نإ + مكأيا يد هركا
 انل لقف حيسملا «تناتحي ل

 يليامجاببرعأ ل 01

5 ١ 0 
17 ٠ 



 م8 ١
 تحصل

 ٍْ 1 نيب الملاب ردقت ةلئاطلا هتورث 1 اد رسوم 0 سسللا اذه 0

 5 ريطم ىلا بابسالاو لل أسولأ نم اهريغو 00 ةسلاو ريعقتلاب ابادح لق تاكنرفلا

 ١ ٍظ ةكايبع ؟يمارع ةسحلا هب تمارتو امظع أكف لخبلا هب غلب دقو يزخلاو راعلا لاجرلا

 : 1 فرصب ل 7 لترا وسوم ينعب قيلت ١ راد رخال و لذبلاو قافنالا نم اقوخ جونا

 : لك ةرحا نود هعجال ا 1070 5 نكسي ناك ل ا , ةريغكلا هئينالم نه اعيش

 ةايخلا مزاول نم وها 5 كلذ ريغو ةطابخو خ خبطو لس دع نم هتاجاح عيمج هتاذب يدقي

 ناكودهبلق نابع اكلام ناك يزلا لاملاب امض 0 نم صانم هل نكي مي عا [ءايرورضو

 ةدبزلاو ياشلا ءيدر نم ليلق 0 سإيلا زيخلا نمتارسك سمخ ريغهموي يف لكأب ال
 ةئيندلاو ةسبايلا ةقيضلا ةفظشلا ةشدعملا هذهب هرمعنم ًاماعنيعبسلا ىبغق دقف لوقلا ةلمحو

 اهرافظا هيف ةينملا تدشنا ىتح هناوهو ةلذو هلخب كي هنامز لها ةردان ناك ىتح ةلجخلا

 شمت لو .ناسل هثري ملو بلق هيلع فسأي ملو نيع مكبت لف اهراطوا هنم نونملا تضقو

 يودعلا يذ بررجلا ةتفد نفد لب لجر هتزانج كيس

 ٠١) هيلا لع تمحأو مهلخباو هللا قلخ رقفأ تامو ا هللا واج نثفا شسام ال
 ال 00 0ك 00 1
 ةئامم يا حم حيبصاف | ارائشو 2 كرتيل دل تك مو [راعو اي زخ لاملاب م

 اليثف هنع ىنعيل أماع نيعبس هدبع يذلا هلالا كلذ هلام نكي م هتايح يف امومذم نآك 6

 5 تايقالا قعاوص لازئتساو تانعللا راطغمسا نيب 3 رو | ىلعم سقنلب ا, اليلق وأو ايش هعفني وأ

 ا 7 لدلا

 ١ لاعشالا لدبو و نيل اله نيد ضعبلا لدبونيسوق نيب لكلا لدبا :هضو 526

 نيطخ نيد ءادبلا لدبو نيعم# نيب

 4 خيراتلا نا (ربخلاو ادعبملا ناك هنافك مالت يف ( نودلخ ن نبا ) خرأو ملا لاق :

 َ نا دعب نف ( دنه نب ورمج ) كللملا اخا يمينا لعق امل٠ ٌةدئاعلا ريثك ةدئافلا“ مج نف
 1 ,كوحا ينبح ٠ ٠ راثلاب مهقرحاف 34 ل ةكم » 3 رايخ - هل اومدق ريتك اكل منم كالهأ

01 

 5 ا( سرطب ) تاع باجاف ٠ « كوخا 00 برحلا يف | امام٠اع هئاسأ ةقالط#



 ما/ ١

 اههب دكأ اذا سفنلاو نيعلا_”رال مهنويع نم الدب مهنيعاب انيتاو لصفنملا ريعمتاب 1 0
 0 ( وا دقف هئيعو هسفن 00 :(ل اهفأ 0 نا بجو ت2 1 ا

 هو هاش ءامصب 0 5 0 هلا ثيل رتنا» 75 1 ريمضلاب لوا 1 :
 ءاعتب مءاعصب مت ءاعتك مم ةلوأد اقسحا رو نا بجو لك دعب | وح 1 ذا هنال قرت 0

 ىلغفللا دك وتلا 5

 يظفل (ديكوت ةينآآلا لجلاو فورملاو رئامضلاولاعفالاو ءاعسالا نم الكان كا "89
 ٠ نراعع“ ناععم ٠ كل ىلواف كل يىلو| ١ بهاذ بغاذ كنا ١ لباب تطقس تطقس

 وا لجا معن ٠ كاخا كاخا ١ كاياكايا ٠ كيلع كيلع تيضغ ٠ نودعوت امل .تاهيه 00

 ديزأ لاملا 0 را دي ز اهيف رادلا يف » ٠ لجا لجا وا معن تداولا ٠

 هب تررم ٠ابعر ايعر» اب رم ًاًئيته:كرحتي كرت نصشلا ناك ءهوكسما 0 .ديزا
 هلق اننا . ,ريمألا ريمالا 5 ثحب هنع ورمع نع ٠ كييلع كييلع ٠ كنم كنم تبيهب ١
 تيل تبل ٠ معن ريج وا ريج ريج اذه تبتك تناأ ١ال ال دي زءاق له١فيضلا فيضلا ٠

 باعكلا اذه كلل كل :ديزب تررم تررع : كنب رض كثب رمخ» ل :
 مهلخباو هللا قلخ رقفا (اهناونع ) ةصقلا هذه انبتك "4 1

 ثيحب هنايحو هضرع ىلع هل رثو لا هلامل دباعلا ينفلا ول مهلخباو هللا قلخ رقفا نا 5
 مهلخباو هللا ولج رفا توميو ملخباو هل هللا ق اخ رقفا هلام ةعسو هتورث ةطس عب شم 7

 لاملا نم هدوأب موقي داكي ال اب لاملا ةبح ا ةئيئدلا ةبسحلا هس 21 0
 هةواشحا تبهتلا اذا ىتح عوجلالاظم ميدي وناوماو لذلا هيارك لع ةسفنوا هناا 01

 هتايح لوط ماد دإ نودب زبملا نم ةرسكلاب عنق وا ديهزلا توقلاب لاعت وا ىوط قرللا

 ديعي هاياو دج هل الا هذختا كيسنلا لاملاب انض هل. يرورض وهام يف اعيش فني ال

 ميرال يناو نا ذالا ىلإ هنم ناويمملا ىلا ىندأ نوكي نا ءيندلا دغولا اذه لثمي رحاف

 دقق تسي ركننيلاف يعسملا يف اهعلاطم عنشاو اهرهاظم حبقاب ةيلهتمهلبالا ىمحالا اذهلإح



 0 نراصاخلا ياليلخ ( 1505 ) اهنا ٠ ىغولا موي ناعجت ( خلا نومةنكا نوعمحا
 1 نم ( لنا عمج نبلك ) ءاسنلل سيل ٠ ىولبلا لع ( خلا لكن دان وجا كلك

 : ( نييمجا بلك ).لاجرل ام تاكلا
 0 هببس أن دو يلي ام يف عقاولا طاغلا انجلصا 8
 7 هب ديكوتلا زوجي ال هنال ريمضلا انذح ) ةعادصلا يف مهسفنأ نويقيتيفلا عرب دقل

 7 مهسفنا لبق لصفنملا ريمشلا انعضو ) ةراجتلاو ةحالملا يف مهسفنا مث اوعرب الم( رهاظلا عم

 ا ري هديكوث دعب الا نيعلاب وا سفنلاب عوفرملا لصتملا ريمضلا دك وي ال 0

 اهانعمج يتلا نيعمجا لع مهلك انمدق ) نيعمجا مبلكنيينحرقلا مورلا فلاخ كلذ دعبو

 امنا لومشلا ديكوت نال مهسوفن انفذحو مهلك دعب نيعمجاب توب امنا هنال دك ول اًقبط

 نم الدب بوصنملالصفنملا ريم اب انيتا) اهسفن اهايا اهتمرك ١ دنه (٠ اهعباوتو لكي نوكي
 "نأ هل طرتشي الف لصتمبصن ريمض ادهسفنلاب دكوملا نال هك رت زوخي و اهسقن لبق عوقرملا

 ' هلك ادفذح ) ذيصلا ىلا دي ز جرخ (٠ اهسفن اهتمركأ دنه لوقتف لصفنملا ريعشلاب دكدوي

 ١" ىلا اهنيع ث تبهذ ميرم (٠ هعقوم اهضعب عوقو حصي ءازجا هل امم سيل هنال ديز دعب
 ريمضلا دكوي ال هنال بجاو وهو اهنيع لبق عوفرملا لصفنملا ريعمناب انيتا ) ةئيدبملا

 ١ عوفرملالصفنملا ريمضلاب هديكوت دعب الانيعلاب وا سفنلاب رتتسم ناك ولو لصتملا عوفرملا
 ' ةفاضاب هابحصا ) هنيعب وأ هسفنب كباتك يناصو (٠ روصلا ضعب فسنعلي دقهنود نمدهنال

 7 نيلجزلاب تررم (٠ هب امهطب ريل بجاو وهو دك ئوملا ريمض ىلا نيعلاو سفنلا نم لك
 7١ لع امهعمج راعخلاف ىنثملا نيعلاو سفنلاب دك | اذاهنال اذكه ها..لصا)امهنيعاو اههسفنا
 ا" هسفن هقيس طزتخا ٠ ( ةينثتلاو دارفالا اضيا امهيف زوجيو ا.هنيعاو امبسفنا انلقف لدفا

 7 مهتماءضرالابوعش رقا (٠ رهاظلاعم هب ديكوتلا زوجي ال هنال لصفنملا ريمضاا انفذح )
 ”0 نمر ألات فرص اّدامل :( يجاو وهو 7 يلا ةماع داما ءابحلصا )هلا دج

 7 انقذحو اتلك ال الك هلف ركذمىنثد دك وملا نال امهيتلكلدب 0 أ زامهيلك
 ""' اههيتلك نمي رملاب تررع (٠ لك باوتو انقلكو الكو لكب لوعتلا دككوي امناهنال اههسفنا
 | مقزلا ريم اعيقبا ) مهنيعا مث مهب تررع:( ثن قوم عمال رملا نال ايهيعلك انهو )
 0 هديك ونأ بوجو الف رورحن لصتن دك ملا روج“ انآل هكرت زوجيو نسح زئاج هنال انه لصفنملا



 هال

 امه 1

 ا ناو ترام هلومتعا ( ايرغ ) هلعاف فلالاو ةسملا لاعفالا نم هنآل نونلا فذح ظ
 ٠ برح ثادحا نم أي ؟زيعا ريدقتلاو ازاوج ةفوذحلا نب رورحم ردصم لي 5 يئاهدعب 0
 0 دبع ّط هفطع نيعت هبصنب و أب وصنم 1 ا ةالفونو ) هلوق هيف دهاشلا 1
 لقتسملا كس دانملا ةلزمم هلع اهنال ملا لع هءانب :يضتقت اهنال ةيلدبلا هيف تعئتماو '

 دكوتلا

 هعم اهيماكحا انيعارو تاطخلا اذه هدعب انيأر ام نيعلاوسضتلاب اندك | ١٠ ا
 ىتأت نا لع باهنيع ف تمزع كولملا نم اهسفن-- سيماريعس تقثوتساال)" 030

 لواي روض لباب هني دم تنيف مهسفنا- اه | املس كولملا لامعا اهجيمثاي قوفت ل لامي / ١

 مهتنبأب -2 مهسفنأ 0 اهوبقل كلذلو ة ةيقينيف يف بح مخيعأ - نوينوديصلا اهانب ة هني دم ١ ا

 هسا 0 ةينودكملا ةلودلا ةباين -هدفن ردنكسا رق. اهتيعدس ركذلا
 لق -ك.لل إس كير مهضعب هل لاقف٠ هك ذل 0 مح -هسفن وه قرفو رتاسطا ا

 تلاق ٠ -هسفن هاجرلا لاق -كنيبعتنا - كل تيقبا امث كدتغ اه لك تيطعا

 ء.كعي ز نم «نكئيعا <نننا --اعديطعا تايكحلل نبسفنا- تالهاجلا
 وهو ًاًعارف هدب انيأر ام اهعورفو اهتاوخاو عمحاب ٌعاهتاوخاو لك اندكأ 8 ٠
 اهنم لك ماكحا نيعارماهللاص' ٠

 ةيرتو ةميظعلا لباب اهتدعاقو ( اهيلك ) نيربنلا نيب ام يبودج ىهف لباب دالب اما:
 ين( 'عش)ا عام) مت عج” نب اك لوقت وأ 4 ءاعتب ءاعصب ءاعتك اعج اهلك )نارإبلا هذه

 (امهالك) ناشبجلا ىقتلا ٠ ةايحلا ءام (امبيلك) تارفلاو ةلجد نم اهيلا يرجيب ص خلا ةياغ

 نانويلا رئامت تناك ءامهراثا تسمم ( اعيتلك ) نيني دملا نا ٠ قرشلا 5 0 دنع

 لحاوس يف ( ( اقع ءاعصب ءاعمك ءاعج اهلك اضيا زوجيو”عشن ' عصب ع 1 عج” نبلك)

 تجرج ٠ نشظب رفا ةريزجي يكح ىلا ( مهلك ) اعرف قرا نعال ني ايروا

 ىتح( ملا ءاعتك هاعمج املك ) ةليل ردنكسأ رهسس ٠ هزغتلا ىلا ( خا عج <هيلك ) تابلاطلا
 1 اراد( ضاسأل ) السر 1 لو عمجا هلك ) 0 قفني و ةليلا ربو
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 ام85

 هر ل ليمالعلا مجتا فسوي كوخ «٠١ يرمو اترم»نينأوملا اثلك ح ملط لجبال
 3 ريخك لاف سرطب كلر عجر «٠ تانبلاو
 1 يلب امان 0

 يل ( كراتلا) عوفر» هربخ ( نبا ) ادتب» عفر لحم يف لصفتف ريعض (انا )
 '- لعاف مسا وهو كراعلا لجرلا نبا يا فوذحم فوصوم لع راج وهو هيلا فاضى دصلا

 دوعيب 0 اًزاوح رتتسم ريع هلعافو نيلوعفم صني بوألقلا لاعفاب هوما كارت ظ

 . لماعلا لعافلا مسا ةفاضا نم هيلا فاضم ( ”يركبلا ) لجرلا يا فوذحلا فوصوملا يلا

 - حصي الو رجلا يف هعبت يركبلا لع نايب فطع هنوك نيعثي ( ررشب ) لوالا هلوعفم ىلا
 "الو ٠ ةعقاو هريدقث مدقم ربخ فوذحمب قلعتم رورجتو راج ( هيلع ) ٠ هنم الدب هلءج

 ربخلا لومعم ميدقت هنع مزاي هنال اربخ هبقرت ةلمج لعجو اءوقوب هقيلعت زوجي
 7 ةلملاو عوفرم رخوم ادعبم ( ريطلا ) مدقث ؟ مدنع زوجي ال وهو ادعبملا لَع يلعفلا

 7 عوفرم عراضم هرظنت يا ( ”هبقرت ) لعافلا مسا كراتلا هلوقل ناث لوعفم بصن لحم يف

 " يف رتعسملا ريهتلا نم لاح بصن لحم يف ةلملاو ٠ هلوعفم ءاملاو ينث هريدقت رثتسم هلعافو

 ٠ ١ هيلع اهعوقو لجال هبقرت يا هقلعتم فذح هلجال لوعفم ردصم ( اعوقو ) ادتبملا ربخ

 هلوق هيف دهاشلاو ٠ هيلع ةمقاو يأ ىقتشمب هلي 1 ّ هبقرت لعاف نم الاح هلعج زوخيو

 3 نال "الدب نوكي نا عن :ءماو يوكبلا ّط نايب فطع نوكب نا هيف نيعت ثيح (ررشب )

 | زوخيال اذهو شب 5 اعلا نبا انا ريدقتلا نوكي نا مزليف لماعلا راركت ةين َلَع لدبلا
 ٠ ماكحا نم تفرع اكو انه لأ هيفاام ىلا الا فاضت ال لأب تناك اذا ةفصلا نال
 0 ةيظفللا ةفاضالا يف فاشمما ىلع لأ لوخد

 '0 لاو فاضم ىقف هنال هايلاب ظفل بوضنم ىدانم ( انيوخا ) ءادن فرح (ايأ)
 ا 000 ا ساكت لاي لع( مش دبع ) هيلا فاضم نيملكتما عمج
 ا نال الدب هلعج عني هبصنو بصنلا يف هعبت د لع داولاب فوطعم ( الفونو )

 ' اناهريدقت 7 وجو رتتسم هلعافو عوفرم عراضم ) يتزيعأ ا ) ملا ىلع هءانب يضتقت ةبلدبلا

 1 فرح( "نأ ) م نيعاب قاعتم رورو راج ( . هلا )ةيدنتلل فلالاو مملاو هلام ناكلاو

 1 اع ةمالعو ناب بوصنم عراضم ايد عراضملا بصني لوما بصنو يردصم



 اا
 ملل ا أ اا اإ7/ا6 ا 7 ت7(ح7صل4يا

 0 المو دالبلا ف موعيص راط نيدلاونيصحافلا ةباهعو هتماشت من لف لب هكمه ةلهس 0

 هتنقلتو هتلب ام عيمج نم ةقيقدلا ثحارلاو ةصيوعلا لئاسملا ىلعارئاد قافالا مهترهش 20
 لع اززبم ينارقا نيب قبسلا تابصقب ائاف اليضفت (رئاح هه دجلاو تنكف هترهظتسا»و
 نيرضاحلاو نيصحافلا باجتاب تذخا ىتح ًاباوجتساو الا "وس يلع يتلا ام لك يف مهعيمج

 ام ارارع يل قيفصتلا 6ث ينرابمو يقعارب متعفد دقو نادم الاو ىذرلا مهنم تانو 1

 هتهبا اًرضاح هعافح !دهاش يديس 5 نكت نا ىهتشا تنكر يئلانا 1

 هتردقمو ريهشلا ةمالعلا يزاتساةعارب لزفب الإ وه 'نإ ردابلا حاجنلا اذه ناع 00
 ةذمالعلاب هتيانع مظعمو رعوألا ديوعو بعصلا ليهمستو ضي وعلا لحو ضماغلا تيك لع

 ل 0 ناممالا الو نا ف تا الو 0 ءازج ريح هللا هأزج مهتدافا ليبس ف هينافتو

 بهلاو ئىطاشن ةانق ددسو قم ةايظ فهراو قمزع دح لو لق نخيفلاو ةماركللا نم هلق 1 ٠

 اعمل اننا هده يف ؛ نع يل ةحوددم ال يفبلا مولعلا نم ةدازتسالا ف يقبغر ةوذدج

 يداعمو يملبقةسم خدام

 رهاظو يحاجن رهاب نرعكيلا تبتك ام يفتيلاغ دق يديبس اي نبسحت الو اذه

 امل ةقدصم يف داهش كيلا درةسف هتئاختو هثربا نمكلل تفصوو ناحتمالا اذه ف ىحالف

 ىفرتو كسفن بيطتو كنيع هب رقت ام تزجواو تامجا ال ةاصفم 00 كل

 كتءانهو كزع ميدي نا هداف يع نم هيلا لهتبب و ىلاعت هللا كا يذلا كدلو رع

 همرت و هلذفب كءاقبو كرمش ليطييو

 : نايبلا فطع
 الفغ لديلاو فطعلاهيف زوجيام انكرتونيلالينايبهفطعهناديفنيستي ام انس ١

 ٠ انحوي تالاخ نبا ءاج ٠ «اهاخا »فسوي تءركأ يرم ٠ «رسيبح»ذيملتلا موككل انا

 كلام نبا ةدنيفلا » نيباتيكلا الك تريظتسا ءورمح كلقيدص رفاس ٠ سرل ناس

 قيابرغ + اصيق اب وت تسل «كقشسورب كفك نإ ةييلطلا ةداسشلا لانا يجزايلا ةزوجراو

 ذيبملتلا اهيااي ٠ «كاذ» ديزي: «ءاسبلاولاجسرلا» سانلا رهطا فسر
 يف ءاج ٠ انحويو اقولو سقرمو يتم ليشالا ةدكإ تحد« ركب» يالغ اي ٠ « ا



 : ةلمج لع ةفوطعم ةيلمف لا » ( دادزت ) (ءابالاو ) « ناث لوعفم ةيلعف ةلما » هئانأب

 ( رلا يف) «مددق« لعجيل رناث لوعفمةلبجهبش » (مهنم لكل ) لعجف هب اًقرش « فرشي
 يفو ) هلثمو لاح تراص تمدق الل هل 5 تلك لي نم :لاح.ةلنح هبش » 10

 ءيش نع ينولأست ال «لوصوملا ةلص ةيعما ةلججلا » (هدبب يسفن) يذلاوف .«اببصن ( حدملا
 ةفوطعم » (ةعاسلا نيب و) «لوصوملا ةلص.ةلم» هيش» (عبيبا « تععن ةلمج هبش » (اهف)

 .ةفوطعم» ةئام ( لضتو ) « تعن ةيلعف ةلملا » ةئام ( يدهت ) ةّئف نع الو « اهلبق ام لع

 000 لاو © تعن ةلمج هبش» ( نيلئانبلا نم ) ”ريغك قوطأل ٠.٠ ول: .٠ :«اهيلع

 (هشم نوايلتست ) اقيض ميلع ايندلا تقاضو ٠ « تمن ةامج هبشر» ( نيلوئمملا,_نم)

 الب ) اءاوراو ( حاورا الب ) احابشأ كارا يلام ٠ « تمن ةيلعف ةلملا » يبلع ءالبلا مايا

 ٠١ ٠ «توعن ةلمج هابشا اهلك » ( حاب را الب ) راحو ( حالص الب ) ًاكاسنو ( حابشا

 ..ميدنلا هنم ( جرخي ) « لاح ةلمج هبش » كارد ( .نعط نود ) مهفقاوم نع اولوزي نإ

 ع « حجرا وهو اضيا ًالاح نوكت نا زوحيو تمعن ةيلعف ةلملا » ةاورملا هئم ( أربعت )
 - , ( ةردبا يف ) ةسينك م ظعا.٠ مياس لا تيس ا

 «تعءن ةلمج هيش » سأوب رام ةسنكا

 ةبولطملاةلاسرلا انيثك "41

 هءاقب ىلاعت هللا لاطا دلاولإ يديس

 1000 يبلق نم رعاش اناو ضرعأ ؛ مارتجالاو بالا رفاوب كيدي ةلبق دعب

 .ىلع فوفولاو يرابخا مسلت 21 قوشلا نم هيف "لي امم و "يلع : ىلع نانحلاو ونحلا فطاوع نم

 يف حالفلاو حاحنلا جراعم يف يترتلاو ةرسملا بابسا رفوتو ةحصلا ةدوج نم هيلع انا ام
 ىرخالا يف هتداعس راونا ثعبمو ايندلا يف ىتفلا ةئي ز ين يتلا بادالاو مولعلا

 ناحممالا ف يحاجن رهاب كل ىرشلا اهيف تحداو ةلاسرلا هذه تزهج دقف هيلعو

 قيقدتلاوةدشلا يف ريظن هل ىبسي مل ناحتمال هناف مايالا هذه يف ائيلع ىرج يذلا يئاهنلا
 5 ثحابم لع ًاروصقم الو ةئعم وا ةصاخ لئاسم يف ًاروصح نكي هال مظعتلاو ةيبالاو

 3 3 00000 ردجلا ليجي "را حدملا ةقي رطااناو «٠ اهيلغ ناتفوطحم » هقلس نش م



 املا

  0١ةملاخلا) مهتدالو ذنم ةضغ ةيرط ةمجات اهنا دارملاو يدق اهميعنكيسا (اهميست الل (
 ١" عمجج( رضحلا) صيمقلا 0 ندر عمح ( نادرالا) ضايبلا ةديدشلا ةروصقملا
 ا ار ممتجم وهو بكنم عمج ( بكانملا )و ةرضحلا نول هيف ام وهو رضخا

 برعلا كول ل ذخت تناك باد يهو صيمقلا 2 خاوم نع ةباكك ( ىاانلا رضخ و ٠

 نراك دقف سابللا نم اهطوحام اماو بك انملا اورضخي نا مهك ولم س نة ناك دقو

 رخ ! نول 0 ربح ايف اجوسم ًاصلاخ ٠ بصخ يف مث يا ضيا (بكانملا رضخ ممو)

 بصخلا بابسا نم ةرضخلا نال ميظع

 (؟داسجا ) هلعاف واولاو نونلا تورث عوفرم ناص عراضم ( نونوصي )(بارعالا)

 بس يا اذففا هلبقام عبات يا هكح لع راج داسجبال ىبس تمعن ( ايدق) بوصنم هلوعفم

 لعاف(اهميعن ) ريكذتلا يف يا ىنعم امهدعب امعبتو هريظن بوصتم وباع
 رورجتثو راج ( ةصلاخب ) ثينأتلل فلالاو داسجا ىلادوعي هيلافايزم ءاحلاو عوفر» ميدقل

 ص وهف فوصوملا ىلا ةفصلا ةفاضا ماييا هيفو هيلا فانم ( نادرالا )نونوصيب ,قاعتم

 ةفصلاةماقاو فوضوملا فذح دعب سنملاىلا ًافاضم اعون تاعجوتمدق ل

 راج نرادرالل يبس تعن ( رذخ ) نادرالاسنج نم ةصلاخ ءايشاب ريدقتلاو هماقم .

 رجلا كي هعبتف امهريغو بارعاو عمج نم هيلع وه ام يف هع يقيقحلا تعنلا ىرحي

 مدقت 5 لوئيف فوصوملا ىلا ةفصلا ةفاضا ماهيا هيفو ةرورجت هيلا فاضم ( بكانملا )

 .نادرآلا ملا كل

 ةب رط ةمحان داسجا يوذ مهنوكب حودملا ءابا رعاشلا حدمي هنا ( تببلا ىنعم )
 اوناك مهتال .بكانملا ةرضحلا ضايبلا ةديدشلا:ةقبقرلا ريرخلا سالعام

 مهب ةصاخلا مبكولم سبالم هذهو اكوام

 أتعن ةعقاولا إب ماكحا

 ةلصما هنم لاح ما هنع ربخ مأ الق الل تعز ٍشأ ابهبش وا ةلمح 1 انرشا 4٠"

 نيسوق نيب ابعضو دعب كلذ ريغ ما هل

 (رقحيو) هبسن نم ( ؛ضغب و ) « تعن ةيلعف ةلملا » حودملاب ( رصقي ) ىنعم اذه



 1 ادب نم يف ناطيشلاو ملا 8 5 ف و الف قب رطلا يف ءايعلا
 7 | دراطيبلا ادب اذا ةرقبلا ذخا هتوفي 3 د نا صللا داراف هل دصق ام يف هبحاص

 86 دئشاو 000 0 0 صللا ا أ كساتلا نوفي نا 0 فاخو

 . ظقيتسا ناطيشلا حاصو كفطخي نا دباري ناطم ثلا 0 الئاق كسانلاب 0 0

 ايل ماقف امهحايصت كساتلا ظقيتساف كنترقب قرسل 3 ديرري صللا ناف كسانلا اهيا

 اه ع 'رش نم اجو نيئساخ ني ربد. |“رفف هتوارهب

 53 هءاكحاو يبسلا تعنلا
 ش 2

 ةوسبلا ىرح يراجلاو نيسوق نيب هكح لع يراحلا يببسلا تعتلا انقضو "04

 4 نيلاله نيب يقيقحلا

 3 ايد » هئادعا 1 « ىدعلا يليلق » لاجرب رصغاي م كب فسوي ناكدقل

 - قدماشلا ) سانلا نم اونوكت ال ٠ هخي هخي رات هيب نر أ روتسا) تاس 3

 ' يلاعتملاو *وادنج بلاغلاو ' هدد يئثافلا ( 2 ( مهلوقع مع ةيئاغلاو 0

 اقل ةسرادلا اهةراوسا ةماطلا اه'راثا ةصخاشلا ) كبلعب ةعلق انرز 0 ٠

 - ٠ (؟ةتعبز ”ةفي رش 'ءادتح رك )«زماقالا *يقوريبرئاوما هيفانبل» لجر اذه ٠(اهم وسرو
 ش 0 ( م مذتاسا ٠ ءالع ) ”ذيمالت ءال'وه ٠ « ةدئاعلا يظع ء َمدئافنا < مج » مع خيراتلا

 ١ | وجا را ع 7 (وق تررم ٠ ( انا ام ماملعملا كابا ) نراذه ٠ ( هما ةرمالا) نس
 0 ةدقلا ةقيش ر » ةأرماب تررم٠(م '>امر ةددسم مف ويس .ةفهرم) « يدايالا_ ضيب

 رامز : ةةعفم راجالا 0 ةضور تاخد ٠ ( اروصعم لاء اه”ديج لطاع)

 ( اهغوام ابيط اهؤاوه اًقيقر اهيسن اليلع ) « رايطالا ةدرغم
 هاتعم انحضوا مت هاثب رعا م ع تبلا اذه بي رغ انرسؤ

 بكاتملا رضخ نادرالا ةصلاخب اهه#ن يدق ؟داسجا .نونوصي
 مهنادبا يا ندببا دارملاو دسج عج (اداجا) نوظفحي ( نونوصي ) ( بيرغلا )

0 

1 



 ل

 نمتلا يف :افلتخلا نيلماع يلومعم 1ع تءتلا هيف ىرج) « نيمي ركلا وا نامي ركلا » كابا
 يا لعف راعكا ُّط امصنو نامي ركلا امم يا ادعم راما 0 عفر عطقلا هيف بجوف طقف .

 نبي ركاا ينعا ش

 هحالصا بيس انركذو توعنلا يف مقاولا طلغلا انحلصا "7

 اد تاب تذل هال غنلاو كباو مما دالوا ةثالث دي زا ع

 توعاملا نال بجاو وهو ةصاخ واولاب ضعب 0 توعنلا فطعب هانحاصا ) ١ ةاغّملو

 ٠ ةصاخ .واولاب ضعب ىلع اهضعب فطع نجيف ىمملا ةفلّتخم توعدلاو امج كر ١
 مف ر عطقلاب ت تعنلا انحلصا ) ٠ نيعرابلا وا ناءرابلا بيطخلا لع تينثاو رعاشلا تمركا
 ٠ (لمعلا يف افاتخا نيلماع يلومعم ىلع راج هنال لعف راعضا لع ابصن وا ادعبم راهغأ لع

 ناب تسنلا انحلصا ):نيتليجلا ةموكملا ةياريمهترصباو دات الا ةحاس سو 0

 ٠ (لمعلاو .ىنعملا يف ادحنا نيلماع يلومعم ىلع راجهنال هلاوحا عيمج يف توغل ءانعبتا

 تعالا انحاصا ) :نيميظعلا وا نامظعلا بطلا بثكم تاخدو ناكريمالا ةعبطم.ترظن

 م لمعلاو ىنعملا كي .انلعخلا نيلماع يلومعم لع راج هنال مدقن اك اًبصنو اهفر عطقلاب

 ترز رمعم ىلا تلصو امل ٠ ( امهيلع راج هنال ثنوملا لع ركذمل ابيلغت رك ذم هانا عج

 اصنو امفر عطقلابت عنلا اتحاصا ٠) ركذلا ارشتنملا وا يرشتنملالوملا يبا ىلاتبهذو بعلملا

 لبقاو كوبا مدق ٠ ( لمعلاو ىنعملا يف افاتخا نيلماع يلومم لع راج هنال تفرع اك
 راجونال هلاوحا عيمج يف توعنملل اب وجو هاتعبتا ناب تعنلا انحاصا ) :نالضافلا كلاخ
 ةياغري رشو حالصلا ةياغ سدا بعش لك.( لمجااو ىنعملا يف اتيت نيل 00
 ددعتم توعنملا رال ةصاخ واولاب ضعب ىلع هضعب انفطع ناب تعنلا انجلصا ) ٠ رشلا
 ةصاخ واولاب قي رفثلا بجوف ىنعملا ةفلتخم توعنلاو ىف

 ياو ناطيشلاو صللاو كسانلا ةءاكح انبتك 0
 امنيو لامآلاب هسفن لاعب هتبب ىلا اهداقف ةةبولح ”ةرقب باصا اكسان نا حي

 كسانلا ففطتخي تناطيش رضح ا ةرقبلا قرتشل هعبتف صل هير 000000
 امعرما اتكف كسافلا نم هبحاص دصقمناطيشلاو صالا نملك فرع قي رطلا يف م ازنيو



 2 امم

 ”.ةهتبسو اع ل لماع يلو عم ّلَع ًاضيا راج وه ع اريكذت تلا هقباطو

 0 ليبقلا اذه نم هيف زوحيف ةيلوعقملا ّط هب نيب وصنم اهنوكل ينعملا ة ةيح نباامببلا

 ا تددب توعنملا نيعش ا 2 عطقلا هيف زوجيو نيلسرملا لوقتف امدنو ة ةينثلو 8 ع

 . (ماظو ع اكت لا نودب نيعتب ال توعنملا نال مطقلا زوجيالفلثملا اذه يف اما تعنلا

 ' 0111 لل تااومو ركذم لع تعدلا هيف ىرج ) ٠ نامي ركلا كماو كوبا ينراز
 82 دحاو لماع يلوهعم لع اضيا راج وه مت ريك ذتلا يف هل١ هعقباطم بجوف ثناوملا

 ' في رعت عابتالا هيف زوجيف هب ةلءافلا ىلع نيعوفرم امهنوكل امههلأ 30
 | يناوخا كتوخا قفار ٠ ( مدقن مك صن وأ و ايا عطقلا هيف رو ا ةيلذلو

 ' فتاوملا لع ركذملا بلغف فن ومو ركذم ٌلعتعنلا هيف يرج ) ةئبدملا ىلا «نوفلآتملا »
 2 | ويف كم فاتخا دحاو لماع يلومعم ]عر اجوهمن | انيك لب هل ةعقباطمل حوف

 هذه ةلالاو عطقلا هيف بجوف رخالا ابصانو امهدحا اًمفار هنوكل ىنعملا ةهجسل نم اههملا
 حدا وا ينعا ها ,لمف راعضا لع اًبصنوا نوفلاتملا م يا ادعبم راعضا ىلع عفر اما

 . ةفلآثملا لوقتف ركذملا بيلغل عم اغنوم (درفم نوكي نا انه تعنلا اذه يف زوجي و ٠ نيفلانملا

 | رك 3 لجرب تررم ٠ ( ( مدقل 5 ثنوم درفب تعني نا زوج دي : عمج ركذملا نال

 ااا لو ةودمتخ اهنالل هكرتو فلملا توعنلا هذه يف زوجي ) « بتاكو هيقثو
 هال كونا ابنه لوالا غابتا بجيف عطقلا و عابتالا ةهج نم اماو ٠ يناعألا فاد شو

 ' وا هيقفو ظقف رجلاب رك لجرب تررم لوقتف عطقلاو عابتالا يقبل يف زوو 2
 ًابصن عطقلاب ابناكو مفر عطقلاب ”يئاكو أ يب 11 أيدت مطقلاب اييقف وا اعفر عطقلاب هيقف

 ' ١ وف ىيملا قفتم وهو ىندم توعنم ىلع و هيف ىزج )« ناتاقاعلا.» ناتأرملا تءاج
 ' لاس رك ذم عج توعنم ىلا ت تعنلا هيف ىرج) ) «نودسحملا» نود زلاىغم.٠( ةينثثهل هتقباطم

 : ' اعرج)«نيمفانلا » مئاهبلاو سادلا نم رفاو ددع تام ٠ا هل هتقباطم تبجوف ىنعأ أ قفتم وهو

 | اادع طرامل انف لقاع ريغو ركذم عمح لقاع توعنم ىلع تعنلا هيف
 :ا| ىرج ) « نيلضافلا وا نالضافلا » ردي ز مركمو ورمع براض اذه. ( هل هتقباطم

 7 ادعبم رامضا ىلع عفر عطقلا هيف بجوف طقف ىنمملا يس اهناتخا نياماع يلومحم لع

 3 #ىرطمو كيخا حدام اذه ٠ ( نيلضافلا ينعا يأ لعف ريد لع ًابصنو نالضافلا امث
3 



 ا/لا/ ١

 اهلبقام لَ ةفوطعم ةلجلاو عوفرم يمت لعاف ”ليجارالا) هيلا فاضم ءاملاو ًاريدقت رورجتا ١ كك ويرسم مصسسصسسمسللل
 مساولا ربلا عابس ريصت هتعاججشو هتنيه لجا نم دسالا اذه ىرا (تيبلا ىتعه ل 020

 هساح لسا || نم فاي هنا دارملاو لاجرلا هيداو ف يشك الو كل كا
 ٠ ةعاجشلاو ةبيهلا نم نوكي امم َلعا اذهو ٠ لاجرلا نم هسنج ريغو عابسلا نم

 هن وعنم 0 يقيقحلا 1 ماكحا

 توعءدملاب ا ا نم عع نيلاله نيب عقاولا لعفلا 0 انلعح 5

 موق نرانويلاةفسالف ناك ٠ ةليلق ناتسبلا يف « تارهزملا وأ ةرهزملا » تا رجلا
 يلا هعبذ * « تاقيقر وأ ةقويقر » تاموظنم ناويدلا انو ُِف ٠ لمأتلاو ةعلاطلل « نيغرفثم 2«,

 بطخ «٠ مضانلا » رمشلا الا يرتشنال ٠ مدشريو مهملعي ذخاف «" ريثك» عمج لبجلا
 بكاوكلا ٠ ةنازلخا يف «ةحقتملا»بعكلا نا « تاقيقر واةقيقر »تارابع هلناكف ذاتسالا

 « نورهتشملاوا ةرهتشملا»لاجرلا «٠ رفاو » ددع اذ ايلا 2 « ةرايسلا واةرئاسلا » ا

 ٠ رخفلا ف » ةعب كب » دئاصق قدزرفلل اندالب ف ةليلق وا نوليلق مولعلا ف

 . ةفمدح و حم ستي حي يت نت

 قابلا توعنملا قبط هانلعحو 5 نيل اله نب ةعوضومل ا رداصملا 1 اندخا قل

 ديلا ةًارماو نائيدرف تالا كن“ نؤبعلا مم قل )»ب نوحلاصلا 0 تايبلاو نوبلا

 تن"ومو كا ىلع اههيف تعنلا ىرح ) كريما حشفيل نئافس سوبم ا« نرايظعلا «

 ورم ىناو دي ز هاج (٠ ثناوملا نود هل تعنلا ةقياطمو تناوملا لع كذا بل 000

 ع امهعبتف ربما و ىنعملا يف ادحنا نيلماع ماورعم 1 هيف تءنلا ىرج ) « نالضافلا »

 ىلع تمالا ىرج) « نرالاعلا » كراج كوخا مرك١٠ (نيلضافلا ينعا يا لعف رامضا ّ

 أعفر اما عطقلا هيف بجو ىنعملا ةهح نم امهيلا هة.سلو امهيف هام ا لماع يلومعم

 باتكلا تارق (٠ نيملاعلا ينعا يالعف رامضا لع ايصن وا ناملاعلا امه يا ادتبم راعضا لع

 تفكر ىلع كلما بم تناويفا 0 َّ تعنلا ىرح 1 “يلا «نيلسرملا» ةديصقلاو
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 ش ضيا لوعفم مسأ وهف موزهموروسكم هانعمو ”لولف»م وهو ىوريو ٠ ٠ ةلادجلا َّ

 0 ٠ ١ لولفم وهف هذ هلمفو
 ' عوفرم عآلاضم ( رواسي ) هعجارف ىفم ام يف هبارعا مدقت ( اذا ) ( بارعالا )

 " بوصنم هلوعفم (انرق) اهيلا اذا ةفاضاب رج لحم يف ةلمججاو وههريدقث (زاوج رت .ه هلعافو
 / ( كلرتي نأ ) لحيب قلعتم رورجتو راج هلو عوفرس عراضم لحي ةسيفان ال ( هل ”لحيال )
 "ناو رتغسم هلعافو ناب بوصنم عراضم كرتي و عراشملا بصني يردصم .فرح را

 ْ لحي آل ةلمجو ٠ بوصخم هلوعفم ( نرقلا) لي لعاف عوفر» ردصم لي وات 5 أهدعب امو

 لحم يف اهباوجو اهطيرش لعف عم اذا ةلمجو اذا باوج اهنال بارعالا نم امل لحم ال مما هل

 ١ واولا ( ”لودجن وهو )رصح ةادا ( الإ ) ةقباسلا تايبالا يف مدقتم توعن تعن رج:

 '  ضثرقلا نم لاح بصن عضو. يف ةلجخلاو هربخ لودجو ادتبم لصفنم ريع وهو لاخل
 " فنرا هل أتي ال ةعاحشلا يف هل مواقمعم قتتلا اذا دسالا اذه نا ( تببلا ىنعم )

 ' وهف ةفصلا هذهب ناك اذاو موزهم وا روسك. وا لوتقم يا ةلادجلا َلَع ىقمل. وهو الا هكرتب
 ةعاحشلا تالاح متا نم ةلاحلا هذه نال ٠ ناخيو بابي.ناب ريدج

 ظ ”ليجارالا هيداوب يمت الو ةزماض ةوجلا 'عابس لظن هنم
 1 ناويح لكأ مما لصالا يف وهو عبس عمج ( عابس ) ريصت ( لظن ) ( بي غلا )

 3 ةيدوالا نم عسنا ام وه ليقو ٠ عساولا ربلا ( ولا ) دسالاةيس هلاعتسا بلغ مت رسساك

 | ةزمضي نعم نم ةكسمم ةتكأس اهانعم ( ياز اهنم ملا دعب ةمجعم داضب ) ( ةزماض )
 1 ميملاتفو ةيقوفلا ءاثلا مضب ( يّثمت ) ةزماض ىثنالاو زماض وبف ملكتي لو تكسااذا

 ” راس يا ىثالثلا درحلا ىشم ىنعبب دي زملا ىعابرلا ثم عراضم ةروسكملانيشلا ديدشتو
 '' عمج مما وهو ميجلا تروكسو ءارلا حتفب (ىللجر ) عمج ( لاجرأ ) مج( ليجارالا)
 1 ٠ سرافلا دض وهو _ لجارل

 6 ةزماضب وأ لظتب قاعتم ليلعتلل رج فرح نمث رورحو راج ( هنم ) ( بارعالا )

 ” (©عابس) عوفرم وهف ةصفانلا <لظ عراذم(*لظن)(ىبسالاتيبلا يف .رداخ) ىلع دوعت ءاحلاو
 ةيفان الو ةفطاع واولا ( الو )بوص:. اهربخ ( ةزماض ) هيلا فاضم ( ولا ]عوفرم اهعسا

 ' هيداوو يف ىنعمب رج فرح ءابلا رورجمو راج ( هيداوب ) اريدقث عوفرم عراضم ( يثمن )
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 اذه ٠ امهدحا ( يبس ) ينل اهاوبا ( يمس / رك (يقيقح) يجو 1 يقيقح ) يلرع

 : هقرو ( يبدس ) ليمجا هرك ( يبس ) ديجلا (يقيقح ) باطلا نصفلا

 1 ةحريفص ةزيجو ةرابعب تيبلا ىنعم انرمسف ٌمانب رعأ 5 ةبي رغلا ظافلالا انرمسف "1

 ( ليدارخ روفعم موقلا نم ”محل امهشيع نيماغرض مهحليف ودغي )
 زوجيو ال معطي ”محلي ٠ راهنلا لوا يف يا ةودغ١٠بهذي ودغي «بيرتلا »
 1 فرح مغ محلي محل نم وا ءاحلا مضو ةعراضملا م محلي م نم نوكي نا

 1 وهو داضلا رسكب ماغرض ىنفم نيماغرضو ٠ لعفا نزو ىلع ادي زم ءاحلا رسكو ةءراضملا
 ١ امهتوق يا امهشيعو ٠ دسالا ادلو اند امهب دارملاو مادقالا ديدشلا يراضلا دسالا

 1 ىقله يا روفعمو ٠ لاجرلا ةعامح مهو موقلا نم ذوخ أم يا موقلا نم مملو ٠ امهماعطو
 ةعطقلا يهو ةلدرخ عمح وهو راغص عطق يا ليدارخو ٠ بارتلا وهو نيتحتفب رفعلا يف

 ًاراغص ًاعطق هتعطق اذا محلا تادرخ لاقي ءيشلا نم

 يف ام ىلا دوعي رتتسم ريغ ابلعافو ةمات انه شنو ادغ عراضم ودغي « بارعالا »

 محليف هلوقو ٠ دسالا يا ودعي ريمض هيلا داع ا تعن ةلماو دسالا وهو قباسلا تيبلا .

 محلي لوعفم نيناغرضو ٠ ودغب ةلجج لع ةفوطعم ةلجلاو يببض قل 03030
 عوفرم هربخ مو ةرهاظ ةمضب عوفر» ادتبم امهشدعو ٠٠ ىنثم هثال ءايلاب تام

 قلعتم رورحمو راج موقلا نم ٠ نيماغرسض تعن بصن عضوم يف ةلملاو ةرهاظ ةمضب

 ةمضب عوفرم وهف مفرلا كبس هعبت محلل رخآ تعن ”روفعمو ٠ محل تعن عوفرم فوذحمب
 : ةرهاظ ةمضب عوفرم وهف مح اضيا رخا تعن ليدارخو ٠ ةرهاظ

 هيدلو يا هيلبشل (ديص بلطي راهنلا لوا يف بهذي دسالا اذه نا ( تيبلا ىنعم )

 ٠ اراغص اعطق رفعلا يف ىقله لاجرلا موحل نم محل اههتوقو احل امههعطيف

 ( ”لودحت وهو الا نرقلا كري نا هأ 00 ال انرق رواش ذأ

 ١ وا ةعاجش تيس كل مواقملا ( نرقلا ) بنو يا َرواس عراشم ( رواسي ) ( بيرنلا )
 : كلذ هيلع مرحي هنأك ىتح هكرتي نا هل ىتأتب ال يا ( نرقلا كرنب نا هل ةلحيال ) رملع

 هاقلا كيا هل دج هلعفو ضرالا يهو ةلادجلا لع ىقلملا ىا لوعفم مسا ( ”لودحملا)



 0 ليت

 راغصلا سانلا ىلع ثوملاب موكححل هنا :( ليصفتلا انه تعنلا نم ضرغلا ) ايئرفاو

 ”ىلاملا ”ةرجخلا ٠ ( ميمعتلا انه توعنلا هذه نم ضرغلا ) ءارقفلاو ءاينغالاو رابكلاو
 ائه تعنلا نم ضرغلا ) ةحلاص ارامثا رمشت ( توعنملا حاضيا انه ت تايلا نم نشرك
 ءاج ٠ ( حدملا أه تعنلا نم ضرغلا ) _محرلا .نامحرلا هللا مس -( تومنلا صيصخت

 ثيبمللا باذكلا ”لجرلا هللا لئاق (٠ محرتلا انه تعنلا نم ضرفلا ) نكنملا فادع
 "0 ]| را ضرثلاا ) ةدحاو ةبرض تبرض (٠ مذلا انه تعنلا نم ضرغلا )
 ٠ (طقف مقاولا نايب يا فشكلا انه تعنلانم ضرغلا ) .رينملا ردبلاكه هجو (٠ ديك أتلا

 قمشملاب لواوملا دماجلا تعنلا ص ا ّط ان ا

 سرفلاك ةليضفلاب اا ( قلاب لو وم دماج تين ايذلا )"يذلا علا
 دماح تعن اذه ةظفل ) دحال هريعا ال اذه يباتك ٠ ( قعشم تءن سوعتشلا ) سووشلا

 لوم دماج تعن وذ )لجرلا وهلضفلا وذ لجرلا ٠(هيلا راشملا يا قتشماب لوم
 ٠(ةيلوجرلا يف لماكلا يا قتشملابل'و أوم دماج تعن لك) لجرلا لك (بحاص ٠ قتشملاب
 تمن ةثالث) ةنثالثلاجر عمشجا («٠ تشم تمن غيلبلا ) ٠"لدو لق ام غيلبلا مالكلا
 ةيراخبلا ) ةي راخبلا نفسلا تذخا ٠ (ددعلا اذ مبنودودعم يا قءثملا لووم دماج

 او| للللاب _ لوةوم دماج تمن ةينانبللا ) ةينانبللا ءيفارملا ىلا ددرتلا ( قعشم تغن

 لواوم دماج تعن قح ) قح تالك هذه ٠ سلبارطو توريب نيب ( نائبل ىلا ةبوسنملا
 ىلا لوكوم دماج تمن بكس ) ”بكس ةام اذه (٠ . قح ةبحاص وا 'ةقاح يا قتشملا
 ققشملاب لوكوم دماج تعن دسا ) ”دسا لجر يدنع ٠ ( هل كش اول تدك

 دماج تعن يا ) ديص يااديص تدظصاف ديصلا ىلا ام انوي كشر ( عاج يا

 ايثك وا الثا ىأد نقلا لول
 يبسلا فتعنتلا نم يقيقح ا نحلا ايزيما 99

 1 ءاواطع ( يبس ) لي زجلا ( يف رقيقح ) نيملاعلا بر هلل دجلا
 يقيقح ) نيكسملا كدبع انا مبللا ٠ اهلها ( يبس ) ملاظلا ( يف يح ) ةيتافلااةقارللا
 ظ 1 ( ىقيقح ) نيصاعلاو نيعئاطلا هدابع هللا قزري ٠ هبلق ( يبيس ركل
 ِ يبس ]أ ي | اراب الءدما (ىببس) ىضقنملا (يقيقح) ربادلا سما ٠ مهماسجا (يبيس) ةنكاسلاو مهمادقا
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 فلالاو واولا هلعافو ,ضا.٠ لمف اوقنءاوةفطاع واولا اوعرسا يا ( اوقئعاو ) هيلا تالا 1
 روك ذلا ةعامجج ةم ةمالع ميملاو هيلا فاضمءاهلاو اوقئعاب قلعتتم رورحمو راج ( م

 ةدئازفلالاو هلعاف بئان واولا» لوهحم ضام اومرخنو فنطعلل ءافلا( اوه ها
 ةفاتم لك مدت بع فوذحمي قلعتم رورجيو راج لكل ةيئادتبا واولا ( ربتج لكل )

 دهاشلاو ٠ قنا عوفرم رخنوم ادت كاله يأ ( عرصم ) اظفل رورحب هلا اقام بت

 ةفاضالا دنع لي ذه ينب ةْغل ىلع ءاي روصقلملا تلا:تبلق نحن اوةبس ) هلوق هيفا

 صوقتنملاك اهيف تمتد او ملكشملا ءاي ىلا

 اهعضو. ىلا ةرابع لك انددر ناب ةجاح بلط يف ةلاسرلا هذه تارابع انقسن "4
 كيلا بغرا ام ”عسي ال باتكلاو هآقن كيلا بيرا اميف دعس ال ”لقلاو يديساي

 رةجاح ىلا هنم تفرصنا لاجلا اذهيب قاض الو ٠ كرابخال مسنتلاو كيلا قوشلا نم هلمح
 اهمامزب كيلا لقلا تدق اذملو ٠ الها“كاوس اهئاضقل دجا مو (ءرذ اهتع تنقشف يل كا 2

 هيلا لصت ام نود يهف كاوس لع تعنتما ناو اهناف اهئاضق نم كيف هاجر كفا 1

 م

 ل طول اقر انك فاك نا يهف ةجاحلا ٠.٠١ ١كدي هلانتو كتقاط
 حايترالاو ةزهملا اك نم هيلعتمااع تعب إلا اهئاضقب سفنلا تتئمو لمالا تللع

 ةبأ دفلا 3 رومأم ريغ ردات نأ ءاحرلاو بحلا ةلادب ك كيلا مدقلاف هيلعو عابطصالا ىلا

 كميدي نا ىلاعت هللا لأساو. ءاشلاو ركشلا كفلسا اناو راظنتنالا رمح ىلع مقل يناف اهب

 3 و هلضفب ةبغرو ةينما لكل قو ةبلط لكل ؟رهظم

 نعلا

 وهأ اهتم ضرغ لك انيع.دقو تحنلا نم ةدوصقملا ضارغالا ىلا انو 1 >>

 اههريغل ما صيصختلا ما حاضيالل

 تِمنلا نم/ضرغلا) ..ميدقلا رعشلا ىلع هرظن رصق نم ميتال( توسل ١ ش تعنلا نم ضرغلا ) ن الا ىلا ةيداب هراّثآ لزت مل ”عينم روس لدبج ةنيدمل ناك
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 رظفللا كيس في رشلا ىنعملا عاديا وه [:| رعشلا نم دارملا نال (٠ توعنملا حاضيا انه

 أبي رع نيباتك تن رتْشا (١ توعدملا حاضياةثالثلاتوعنلا نم ضرغلا ) فيطللا_لزجلا ٠



 00 الا و
1 0 000 

 0 ا
د1

 

 : فكرصمو انرما مظنم تل ٠ ابليازي ال ثوريب نطوتسف 9 ةديصقلا هذه مظان رضح

 ” يللا وومجلا كوبا ٠ يلتاقلا .تنا ٠ تايبلا سردملا اذه ٠ انئارإ عفارو انتلك

 : ٠ نجسلا عدوا كتيب قراس

 ملكتلا هاي' ىلا كانلا

 هكح اهنم الق انيطعاو ملكتملا ءاب ىلا: ةيلاعلا ءامالا "انما لسا

 ةغل ّط "يود وا ) ياوه اوقيس 1 ”يعارو يخاب تام " يعتنم جحشنو ياخ قرس

 ٠ يف'ده قبس ٠ يبحاص تمركا ٠ "يبق .اكءال 'وه٠ ياليلخ ءاج ٠ -ياون يفئنناخ ٠ (ليذه
 ٠ يتاروا تعم ٠ يديب 'يتنبا تنفد ٠ الغ ضرم ٠ <ينبو ينانب ال ره ٠ "يوأش قتزم*
 1 ياو كنع عد ٠ يلام هنم تذخ١٠ ةيواعد تهتنا الف ياواغد يعضخ ىلع تا

 يب ًاقفر ”نديغ اب يس دودجو يئابأ كلوا ٠ يضغبمب ثررم

 ىليام انب رعا” 4

 ةمالعو غوفرم هلعاف ( "يب ) اريدقت حشفلا لع ينبم ضام لعف كله يا ( ىدوأ )
 ملكتملا ءايب اهعاّتجال اي تبلقنا دقو ملاسلا ركذملا عسب قحلم هنال ةردقملا واولا هعفر

 ابوجو ةحوشفملا لكعلا هاو عوقب لتغأللاو ايف محو ا 59 روكا امثهدحا قيسو

 ءاي لوالاهلوعفمو واولا هلعافو ضاملءف ينوبقعا ةفطاع واولا ( ينوبقعاو ) هيلا فاضم

 روضحلا رامز فرظ انه ( دنع ) يناثلا هلوعفم ( ةرسح ) ةياقولل نونلاو ملكتملا

 واولا ةعمد يا ( ةربعو ) هيلا فاضم ( داقرلا ) اوبقعاب قلعتم ةيفرظلا لع بوصنم
 الو ىنكرتل ال يا ينع يا(”ملقث ال ) بصنلا يف هعبت ةرسح ىلع فوطعم ةربعو ةفطاع
 100 0 رئسم هلعافو درجتل عوفرم عراضم لعف علقو ةيفان ال ىنع كفتت

 "الف دهاشلاو: ةربع تعن نصن لح يف ةلخلاو ينع يا فوذحم هقلعتمو ةربع ىلا دوعي

 ءاب يلا هتفاضا ددع تاي عوفرملا ماسلا ركذملا عمج وأو تبلق ثيح ( ةينب ىدوا ) هلوق

 ًابوجو ملكتملا هاي تو اهيف تمخ داو ملكشملا

 بوصنم هب _لوعفم ( يوه ) ةدئاز فلالاو واولا هلعافو ضام لءف ( اوقنبس )
 ملكتملا ءايو ماغدالا لجال بجاولا نوكسلاب لحلا لا.ةتشا اهروهظ نم عنم ةردقمةحتفب
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 يناثلا يفو ةي وضام ةياعف ةلمح ىلا لوالا يف اذا تفيضا ثيح (ةدرت”اذاوءاهتيغر اذا ) ٠5

 ةيظفالا ةفاضالا

 نيلاله نيب ةب ونعملا ةفاضالاو نيسوق نيب ةيظفللا ةفاضالا انعضو "2

 قداص) ( ةكرمل!فيفخ) ( داؤفلا *كؤ ) « اهمداخ» نا١«ريمالا تاك 30
 « لجرلالضف ٠> ( ةمحلا يلاع)( .ةمزعلا يضام ) ( ةريشعلا يناح) « كوبا (١> .ةمدخلا

 ( ٍراهزالا حتفملا ) ضورلا « هقاخب »ال « هقاهب » «هرخغ» و « هلا »ال « هملعب »

 0 0 هيلع «_سانلا لابقال » اعدم( زاجتالا ريتكلا ١ رابط هارت
 ( سفنلا فيفع 07 . ركلة ةهبعم هناف «_لاملا عانطصاب » ميلع «يف : :بايأ هيل مصاع

 ( دعولا زجنم ) ( دهعلا ةيفو )( نيا ليدلا ساس
 ةهبشم ةفص ما لوعفم مما ما لعاف مسا وهأ فاضملا ىلا انرشأ

 ( لعاف مس ا( ار ا لعاف مسا ) ماظن يبن ءءللا نا

 رخفلا ا هفص وأ ةغلاملل لعاف م أ ريتكاد هلا ) 0 مسا ا سشاجلا

 مسأ ) ليلِف دلولا نا ٠ رجلا ( ةبيشم ةفصوا ةغلاملا لعاف م سا ) ديدش ائموي نأ ١ هرعشب

 0 ) فيعض فرشلا( لوعفم مسا ) رودكم بدالا( ةهبشم ةفصوا ةفلابلل لعاف

 مسا)دماخ ةمحلا ( ةهبشم ةفص وا لعاف مسا ) طقاس ركذلا ( ةهبشمةفص وا لعاف مسا )
 ( لعاف مسأ ( يمناشلا 5 عرذلا ) ةهبشم ةفص ( قيض ةمزعلا ) ةهيشم ةفص وأ لعاف

 رورسلا ) لعاف مسأ ) يعاد رودصلا ) لعاف مسا ) حراش فيصلا 0 اميل ملو يخرع

 مسأ ء يحله رودصلا ) لعاف مسأ ( ضباق ءاعشلا 1 د يوسملا ) لعاف مسأ ( سس

 لوصوم هلكل يشاوملا ( لوعفم مسا )ىشوم بوثلا اذه ٠ ءالطصالا ىلا سانلا(لعاف

 ١ ليذلا ( لوعفم مسا )
 زاج ثيح ةيظفللا ةفاضالا يف فاضملا لع لا انلخدا 7
 ٠ كيماحو كدجنم ءاج٠ كامتاشلا ناذه - كيباولتاقلا ءال وه ٠ ركذلا لماما ديز



 اا

 ٠ ءافصلا ناوخا عمتجي * نامز* لمحا ام٠ كتلاسر يتتلصو ( ةعاس ) رورسلا ىاصو

 ”نعجري ( موي ) اهتانبب مالا حرفت .راعزالا عجاضم لم رع *ةادغ# <يسنلا ”حتوفأ ام
 ٠ انقرفت ىشخي امو انك ( مايا )١اهيلا

 71 ١ : يلب ام انب رعا كح

 '  عراضم ( يم“ ) عراضملا مزج بلقو مزجو ينن فرح ملو ماهفتسالل ةزمهلا ()
 ' ءايو ةسمخلا لامفالا نم هنال نوئلا فذح همزج ةمالعو لب موزحت بواقلا لاعفا نم

 فوذحم كتدانلاو ءادن فرح وا هيبنت فرحاي ( كتمت اي) هلعاف ةيطاخلا

 '. هلماعو ريمعتلا ىنعم وهف قلطم لوعفميا ةب ردصملا ىلع بوصنم متو ار
  عزنب بوصنم ةلالجلا ظفل ( هللا ) هيلا فاضم فاكلاو كترمح كيسا ًاًبوجو فوذحم
 ىلع اضبا عفرلاب يورو ٠ كبباق رمت اريكذت هب كنرأكد يا هللاب كترمتلصالاو ضفاملا
 اههسا ملككتما ءايلا بصنو ديكوت فرح ةزمملا حتفب هنأ ( ”عرك يتنأ ) ردصملا لعاف هنا
 7 اهربخو اهمسا عم نأ ةلمجو الظفل عوفرم اهربخ ”يركو زئاج اهءم اهقوحلو ةياقولل نونلاو

 7 ناهز فرظ .نيحو مركب قلعتم رج فرح ىلع ( ”نيحرلع ) يلب يلوعفم نع تنغا
 ءانبلا لع نوالا حتفب و انه راتخحلا وهو ىلعب رج بارعالا َلَع ن وتلا ريبكل وهو فاشن

 7 ٠ اهيلا نيح ةفاضاب رج لمع فب ةلبجلاو ربخو ادتبم ( ليلق ”ماركلا ) ىلع رج لح يف
 ' اهزاوج عم دانبلا لع بارعالا ( نيح ) يف راتخي ثيح ( .نيح ىلع ) هلوق هيف دهاشلاو
 ةيعمالا للا ىلا ةفاضم اهنال

 ”0 |[ ]١| )ريش ةغارو ادعبم سفتلاو اهللق ام بسحب واولا ( ةبغار ”سفءلاو)
 ”0 ىف هناوم قلمتم ةفاضآلاب هلعفل ضفاخ ابلاغ طرشلا ىنعم نهضتم لبقتسلل نامز فرظ
 ١ طرش لعف وهو ءاملا هلوعفمو يطاخلا ءات هلعافو ضام لعن ( اهتبغر) دبا بصن لح يف
 4 اهتيغر اذا يا هلبق ام هيلع لد فوذحم باوجلاو ءاهيلا اذا ةفاضاب رجل ف هئامجن اذا

 1: هلعافو عوف رم عراضم ثررت”و اهبارعا مدقت اياذاو ةفطاع واولا ( ةدرت”اذاو ) ةبغار يف

 7 ةفاضاب رج لحم يف هنلمجت اا طرش لعف وهو سفنلا ىلا دوعي ينث هريدقت (زاوج زتئسم
 7 سفنلا ىلا دوعي ين هلعافو عوفرم عراضم ( 'عنقت ) *درتب قلعتم ( ليلق ىلا ) اهيلا اذا
 " هلوق هيف دهاشلا ٠ اذا باوج اهنال بارعالا نم اهل لح ال هتلمحو | زاوج رثتنسم اضيا
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 رقساو رم ةاكب هدلو يكيي و داتقلا كوش ع وا اضغلا رجح ىلع نك لملمتي ذخاو اًناكم
 هزما. لع هعلطاو يناجلا أبتخم ىتاو هلزتعم نم جرحت هلودس ليللا ىخرا نا ىلا هلاح لع

 داك ىتح.فوملا ةروس هتكلمو رعذلا دشا رعذ كلذ ع ع الف يقاسالا ل
 هل لاق ةردقم نع هنع افعو همد نقحو هقمر كسماو هعور خيح ١ كف هيلع ىلا

 نوها يدلو لعقب ىضرلا لع ام يسفن نم ىرا يبكلو ميسج بطخلاو ميلا باصملانا
 مدتعاو هليبس ىلخ م هناماو هللاءالسب بهذاف يتهذ رفخو يدبع كدب ىضرلا نم "يلع

 ' هيف هللا *لحأ هدحو ميس وه خش نم هب مكافمر دقو هل لع رثأو نيكل

 اًرخنو دج اهبحاص بسكت ةفيرش "ةلخ دبعلا ظفحب :م رك أو ةؤورملاو ةماهشلا اهئلم سفن
 ٠ ١املامج قنورب يلايللا بهذت الو امهتدج نادي دجلا يلبي ال

 ةامخا ىلا فورظلا نء ةفاضالل مزالم وش ام

 لك عضوب ةيلعفلاو ةيعسالا لججلا نم ذاو ثيح هيلا تفيضاام.ىلا انرشأ 11

 نيلاله نيب ةيلعفلا لما نم املو اذاو نيسوق نيب امهنم

 كوش » اذآ روسنلا عمتجت كانم( ةنجلا نوكت) تيح.(هرضل كلو 0
 «تيتك ام كيلا 6 يربص ليع » امل' : توما ركذي ةهركأف هللا ةعاطنع « ىوملا

 ريددتف «أرع اتدرا»اذا٠ مهئاءز لها رهشأ ( مهت را ) فيح نم نويقينيفلا ناك

 (نوصمنيدلا) ثيح. 20 التعقا ةريزجلا دالبب اراد « ردكسا يقتل » الف هثبقاع

 ثيح نم برعلا ةما لزت مل ٠ هنوكت ال نا هللا دمحاف « رثاع ربع » اذا ٠ نارمعلا:كاتبف

 امل ٠ تكلم « يركلا :تمركا تنا » اذا ٠ ضرالا تاذل.لجا ( اهتغالبو اهساسن ١
 ٠رورسأا نم اهئام ( كاذ ) ذا سفنلا تيطعا كئافشب « يرشلا ينثثا 0

 ىلا ةفاضالا يف.ذا ىلع تامح يتلا فورظلا نم ءائبلا هيف راتخيام لعاللا»د ”؟

 نيتمجت نيب بارءالا هيف راتخي ام لعو نيسوق نيب هعضوب للا

 * موي تمدن ٠ نوان سانلا "لك *-نيح# ىلع ترهس يروزت * مويب* الها

 ٠ تدلو ( مويل ) اماع نورشع رم دقل . مهلا نييعن *تقو# مويلا ةمادنلا مفنتت ال

 7 ةعمال فويسلا * نيج: ىلع 1 ىلع ةرانع 11 ٠ روفصعلا درغ( ةعاس) داقرلا نم تضمن.
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 1 6 لاق مالاو ورشا ل لق د ب لبا لال حا ودل للي
 ا - كفطعلا ينعقت يتلا رومالا يا (”ىللا رعلا) تفظعب قلعتم( هِيلع")هل*اغبت روج بق

 1 ١١ ويش هيلا فا ءلا فذح ثيحا لبق نمو ) هلوت هيف دهاشلاو ٠ عوفر» تفطع لعاف

 هيلا تفاملا ةينل نوت رفاظنل فاد :15 لبق تيقب:اذخو "هن ظفللا يؤنو لبق

 ٠" دهعلا ظيد ) هو ةليغفلا هه انفصو ( 0

 ” لئانفلا دقع ةطساو“ يه يتلا ةيماننلا ةليتفلا كلت كك فضا نا تئج اذا
 ١ ةفيعلخل ةفي رشا سفنلا مراكم لع ةلادلا ةيرشبلا قالخالا جات يف ةتؤق ايو ةينادنالا

 "يتلا يعفنيقفاخعا يف هترهشب ةزئاطلا لب اهتم لاكو اهتءاهش ركذب ةدنيشملا اهتموا
 ١ كفتي الو ةمئدلا- تيطرضتعلا مرك ناك ن مالا اهقلخب قاخش و اهي نصت نأ

 ' ىذالاليلج هنود ناولو دهعلا ظفحيهو الأ هتدجبنبا ناك و دحملا فرع نمالا اهردق

 ١ يب رعاخيمش سفن يف اليثت كل ابلثما نا نم "لق! الف ٠ ماكوزلا توملا هنود ناؤل 'لب
 ' اهضايح نع داذو اهلامس هوشي وا اهنيشي امع اهناضق اهيلاجح ل محاب هيف تلق اهيلع رطف“دق
 1 يس كثلا ءادر عدصي اًناهربل هيف ناف ربملا جيلاو ٠ هذنك" ةذإفب مود يعضو هعيوج

 1 ٠ خئاشلا ءالعلاو خذابلا فرشلا نم ةلي غلا هذه ىلا هاتنسن ام

 ا قدارس اهعوبار :قوف اودمو سادنالا دالب برعلا ميتف ال هنا ةجارافلا كنب دوو

 ١١ نكرو لاعق زا بخ ريغ يف برعلا نم اًباش لتق نابسالا نم اسراف نا ثدح مه:اظلش

 - ءئيتخيل اناتننب يناجلا لخدف ميليتق اورأغل هورثأت نيذلا برعلا نم َقوح رارفلا ىلا
 1 - هربخاو هيمدق لعيفابسالا و هاتف نوعسلا تدح دق يل رع خيش وهو هيحاص ىأرف هب

 3 هزاجاف هنكراجأ ىلا' ةيب رعلا ةوخللا هثعفدو هيلع فطعو يشل 4 قرف هب راهتساو درعا

 ١ باكتنا نيب ليغقلا هذلو ةنج جيشلا ىلا تلمحنا ثبلي مل هنا م ٠ هددع تيب يف ه 1
 7 ففيدلاك زةهاو راظخلا حمرلاك يتلا برطضاف بيحتلاو :ليوعلا تاونضاؤ عوفذلا
 " تجاه رذئدتف#ب راجتسا دق يذلا وها هدبك ةذلف عطاقو هذلو لتاق نا فرعو راتبلا
 ' دهعلا ظفح ةليزف تصصتنا نا متع ام هنكل اناودعو الظ' قي رهملا مدلل ماقتنالا ةوهش هب

 ' نع ىلجنا لكلا عييشلا كلذ بلق يف لئاه كرتعم امل ناكف ةوههشلا كلت اهبجمم أردت
 ١ را ّعهزما يل | تكف هبتع دّمغاو ةتروس اتفق ةمذلا رفخ لع د ا
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 فرعم اهب فصو اذأ هذه اذ نرال لاملا يذ لجرلاب تررم هباوص )لام يذ لجرلاب

 نال كينانح هباوص ) ريمالا ينانح ٠ ( ةيسنجلا ماللاب فرعم ىلا فانت بيا 0
 بطاخلا ريم ىلا الا فاضت ال ينائح

 كلذ دعب اهكح اهانيطعاو ال ةمزالا ا ءاممالاهذه ةفاضالا نع انعطق "1
 وا *لواوا الوا تجرخ ٠ كبي هنافوعدت ايا ٠ توملا ىلا هريصم 0

 تلصو ٠ ضعب لع سانلا ضعب لصف قل طا ن بحب ٠ "تحن وا اتحنوا* تق كشأر“ لوا

 :[ دمي وا ”دمب وأ دعب ايف برشا« دبع يا: البقول 20
 وأ نود وأ ءايلعلا عم سلجأ ٠ ءارو وا غارو وا ءارو تيشم ٠ اماما وأ ماما ماما انفقو

 ٠ ”سىسح نايبلاو وحالاو فرصلا تان « انود وا ”نود

 ليام انب رعا 4

 عوفرم ملكتما ءاب ىلا فاضم وهو ادهبم يشي رو اهي ام بسح ءافلا (يشيرف )

 واولا ( كي اوهو ) ادعبملا ربخ فوذدحمب قاعتم رورجتو راج ( كم ) اهلبق ام ىلع اريد

 ةنامز وا باحطصالا ناكل فرظ ( 2 ) ملكنملا «اي ىلا فاضم ادعبم ياوهو ةفطاع
 ءانبلا ةغا هيفو بارعالا هيف روهشملاو ينعمو اظفل رعتلا ىلا وا رهاظلا ىلا ةفاضالا مزالم

 فوذعمب قلعتم ةيفرظلا لع بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم وهف انه وه اك نوكسلا ىلع
 داولاب( نإو ) نيلقاعلا روك ذملا ةعامج ةمالع ميلاو فاكلا ىلا ف اضم وهدان

 ىلا فام وهو اهمسا ( ةترايز ) صقانر ضام لعف ( تناك )ةدئاز وا ةيلصو ناو لاحت
 تدرو ثيح ( عم ) هلوق هيف دهاشلاو ٠ بوصنم ناكر بخ اليلق يا ( امام ) فاكلا

 نوكسلا لع اهينبب نم ةفل ىلع عم
 فن4 رورجم (.لبق ) ىدانب قلعتم رج فرح نمو اهلبق ام بسحب واولا ( نمو )

 دقو فوذحم هيلا فادملاو فام هنال نودي لو هرخآ يف ةرهاظ ةرسك هرج ةمالعو

 ضاملعف ( ىدان ) رجلا هلحم هيلا فازملا وهكلذف كلذ لبق نم هريدقن هب ظفللا يون

 نوكي أبلبق ىلومو هيلا ففانم هنا لَ رجلاب ( بارق ) هيلا فام ( ىلوم) هلعاف ( لك)
 ه0 نون اهلبق يلوم ك-دان نم هب لوعفم هنا ّ بصالابو فانتم هنال نيونث ريغب

 اوم ا ا ةفطاع ءافلا ( امف ) افاضم نوكي ال هذه ةلاحلاو



 لك

 درفملا ىلا ءامسالا نم ةفاضالل مزالم وه ام

 | 00 لاب لت انيتو هيسانرك ذو ةيتآلا لجلا يف مقاول ءاطخلا (ىلصإ سكب

 ١ نيمظكتلا ةعامح ريض ىلا ةفاضم الكن ال مص مالكلا ) اضغب سانلا . ربظم انالك

 ِ ةفاضم لكن ال - مالكلا ) ”نيكم هيحاص دنع ”لكو٠ .( عمجاو ىنثملا ص قلطي وهو

 الك تلخد (٠ دحاو لكؤ:ريدق:لاوهيلا فاضملا نع ضوع نيودتلاو ريدقن رهاظلا ىلا

 ةأبغم ةفرعم ىلا الا فازتال اعلكن ال نيتنملا اتلكت الخد هباوص) اهربظنم ىنبحتاف ةنجلا

 ١ ىلا آلا فاضت ال الك نال نيذيملتلا الك هباوص )ناد متم نيذيملت الك“ (ىنعمو اظفل

 0 لك واكي وخاالك اا هباود )كيلع نابتاع كبحاصو كييخا (6٠ قعمو ًظفل ةأتثم ةفرعم

 (٠ فطعو ,قي رفث نود ىنعمو لظفل ةانغم ةفرعم ىلا الا فاضتال الك نال 3 فنيل

 7١ #يا ٠ ( نانثا هب داري عمح ىلا ةفاضم الك نال حي مالكلا ) نيذيملتلا_نسلا الك
 ىلا فاضت ال ةيمابفتسالا ايا نال لضفا ورمع ياو دب ز ياهباوص ) ىلففاورمعو ديز

 لجرلا ءاج هباوص ) ردي ز هيا ”لجرلا هاج ٠ (فطعلاب هعم رركشن نا طرشي الاةفر 300

 ياب فوصولل ةلئامم نوكت نا اهيلا فاضت يلا ةر كك يف طرشي ةفصلا ابا نال ىتف يا
 الكلب .رلاثتنا (٠ (لظفل النعم لجرلل لثاممىتف ناف لثملا يف اك طقف ىنعموا ىنعمو ظفل
 مسا ىلا ف افي نا يجي ًاثعن ةعقاولا لكن ال_ لجرلا ةزكلجزلا تنا هباوص ) عاجشلا

 0 فيعض اذه: ) اماق نيلحر ياينبحعب (٠ ٠ ىنعمو اظفل لكب فوصوملا لثامي رهاظ

 ' 11 لإ فاشن الو اظفل ال ىنعموا ىنعمو اظفل ةفرعملا ىلاةفاضالا مزالت ةيلوصوملا ايا
 ١ 0| دي لوقت نا باوصلاف فيعض هتكل لثما يف اك يي للبفا# اهنا ليقو

 دي ز دنع تّسلجوا دي ز ندل نم تح هباوص ) ديز ندل تاسلج ٠ ) أءاق نيلجرلا
 _لعنمت لج (٠ دي ز ندل تساج لوقت الفهنعجرخت الوئياعلا ءادعبال ةمزالمندل نال

 ش 1و ”لع نال نيودتلاب لعنم وأ نيو الب مغلاب لع : نمت ساحهباوص ) شرعلا

 الا ةينأ مهلا ىلع ةيفبم لمعتست امنا لب ظفل ةفاضم
 الا عقنال ندل نال لام ديز د :ء هباوص ) ل أأم 200 1 اسار ةفاضالا

 ع تررم٠ ( هونو رياك ةدمج عت الوةيفرظلا َّط ةيوصنم وأ الم نمي ةرورح يا ةلف

 /أ 5
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 ماو هديك الو نا ا اا ةدراو ريغ نيرا اذه تا 1 هيث

 - هجولا َلَع ليبقلا اذه نم عونمتو دراو وه امم اهلثم جريل بلاطلل اني رمت اهداريا انبككرأ

 حاضيالا رظنا روكذملا لو وأتلا نم.زئاجلا
 نيسوق نيب هعضوب هيلا ناضملاو فاضملا نيب ةعسلا يف هب لصفي ام ىلا انرشا ١5"

 نيلاله نيب ةرورضلا يف هب لصفي امو
 يطعم تناام ٠ وحلا ( ملاو:) لوسر اذه٠ ذاعسالا( :ةلوشمالا ) حرش بت

 يفءاس ٠ .ةرايز ( مويلا )ولباق متنا له ٠ .ةلاسر ( يلا )اثعاب اهنا ام ٠ ٠ ريقفلا ( امهرد )
 ردبز «ورخع ايد م م لاملا ) ”لاسرا ينرس ٠ جرا( ةرحشلا )ل

 ًارخا.»الغب تررم ٠ زارت>الا يف ريضقن احوتفم كباب ( اموي ) كرت :ةايطا ليلا
 ٠كيخا(ثاغبلا) ديصب رختفتا ٠ ةارعلا ( باوثالا )يساك تنا ٠ لجر « دسالا نم

 هير » مويلا «« 00

 هديع موي كابا اهب : ىنهبت ةلاسر ابعت

 دلاو[اهدِش

 يغار لاحم قوت .لظم ناب كلل وعداو كيدي لبقا مارتسالاو بلا 000
 ررغلا دوعسملا علاظلا نوميملا كدسيع موي ىلا رتبا اي ينقوشا ناك ةدعبو ادم
 ينيع كرقاو اووي يردص معفاو | ا يبق لم مويل هنأف مويلا كلذ اذبحو ملال او

 زوفي و هحارفا ةذل هابا مساقي دأو ىدل مويلا اذه دعسا اق ٠ ريك يسفن بيطو ةجيب
 هلأ كجعي هيسدلاو .هنف--رقيا موي وهو ال ا جياور نم ىلعملا.حدقلاب

 ادهاش 0 ناب يسح ناهربب ينطاوع زاهظا نم نكمتا تنك ينتيل ايف مدفن بيطو

 راقي اخ ل بادتهو را متودو كارم الع ل 0 ءىلانكلو هيل دير نس
 نكلو كنع ديب ةسردملا يف يدوجول روغلا ةذل مرحا نا <يلع يضق دفل لجا

 كي ربتلاو يفاهتلا فطاوع صلخا كيلا عفرا كب دي نيب نئاق يسفن يلخت ةذل نم مرحا مل
 ناو تاكربلاو ريخلاب.ةلفاح ةدي دع اماوغا كيلع هديعب نإ ىلاعت هللا لاسا ديعسلا كديعب

 ٠٠ همركو هللا نع لابقالاو دغرلاب افوفجم اًئهم كلاش نواب ينعتب
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 0 د كاوا 1 ف ا عفنير 7
 ٠ حرشلا ءاغصالا الو فيملتلا ”عفني داهتجالا
 سكملاب وا ةفصو اًقوصوم وانيفدارتم تاذلا يف ادحتا اموىلا ةفاضالا مهوب 5 انتوا "15

 مسالا ىلا ىيسملا ةفاضإب ]و كوبف فدارتملا ىلإ ةفاضالا ءاينا هنف) رب حف تب رئشا
 ماهيا امهيف ) رشبل دسأ بنو قيم نما أر ٠ ( ممالا اذه ىمسم تي رشا هيسا

 (اههيف مسالا اذه ىمسم تبأر للا لا يمسيملا ةفاضاب لو ويف فدارآملا ىلا ةفايضالا

 ,فوصوملا ةفاضاب لوئويف ةذدلا ىل فوصوملا ةفاضا ماها هيف ) ,رعاش مالغ اذه

 موق "سس را ا ررعاش لجر م مالغ اذه < هماقم ةفصلاّماق فود ىلا

 ىلا افاضم عون تاعجو تمدق ةفصلا ناب لوف فوصوملا ىلا ةفصلا ةفاضا م ماهيا,هيف )

 رش ورمك شاع . ٍريخ دي ز تام٠ ةطب سرطب هاج ٠ ( موق نه بيطخ يا سنجلا
 شاعو ”تامو ءاج يا مسالا ىلا ىعسللا ةفاضاب لو يف فدارتملا يلا ةفاضالا ماهيا اهيف )

 فدارتملالا ةفاضالا ماهيا هيف نوكي ناصي )ررمخ قيحر تب رش :(مممالا اذه ىعسم

 تب رش, يا مسالا ىلا ىمسملا ةفاضاب لوي لوال ا ىلعف فوصوملا ىلا ةفصلاةفاضا ماهماو

 ,يا سنجلا ىلا ًافاضم اًءون تلعجو تمدق ةفصلا ناب لوب يناثلا ىكو مسالا اح يعج

 بدلا ىلا بف وصولا ةفاضأ ءاهما هيف ) ديفم باتك تب رتشا (٠ رم نم (ةيجر تبرش
 :(ديفم ذاتسا باتك تي رتشا ياهماقم ةفصلا تماف فو ذحم ىلا فوصوملاةفاضاب لواويف

 تمدق ةفصلا راب لو ريف فوصوملا ىلا ةفصلا ةفاضا ماهيا هيف ) ةفيطق درج يدينع

 "وي ز ديز ءاج (٠ ةفيطق سنج نم درج يددع يا سنجلا ىلا ًافاضم 'اعون تاعجو
 ينيع تبكس (٠ عابتالا هيف بجي لب ىنعمو اظفا تاذلا داحتال هتفاضازوجت ال اذهلثم )
 (٠ ممالا ىلا ىعما ةفاضاب لوئيف فدارتملا ىلا ةفاضالا ماهيأ هيف ) تاربع عومد
 ١١ فاضم فوصوملا ناب لوويف ةفصلا ىلا فوضوملا ةفاضا ماهيا هيف ) هي راج نيع هذه

 0 هيف]) ةئيفس نام انكر. (٠ ةي راج هايم نيع هذه يا هماقم.هتفص كل
 1 نجلا ىلا افاغم عون ثلعحو تءدق ةفصلا ناب لوروف فوصوملا ىلا ةذصلا ةفاضا ماهيا

 +( رفح نيلي نو حنا ااا يا
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 اهيلعابصتق ةيفرهظلا نايحالاوموي وهو
 تدكمتو ةقافلا كدع تعفد ىتح هلام كدعاس قيدص ىلا ةلاسرلا هذه انيعك ما

 ةلئاط ةورث زارحا نم ةدعاسملا كلثب

 هءاقب ىلاعت هللا لاطا نسحلا ف
 امنوصغ يلدبو ابقورع جشويو ةمعتلا ءامنا يف عر ءاياكشلك را لف ”دعب امأ

 اي ر هلئك الو ةديجلا بولقلا ةب رت يف تسرغ ةرحش ةمعنلا نا انردق اذا اهفوطق ينديو
 فيك يروا ال يفا ريغ :ينيصلاث يملااب ةزقوم ةباحم ابنا انرذق اذا اهثرذتس .٠)
 لهو ٠ ىصغ تغساو ىترثع اهب "تلقا ىتلا ةليلجلا كتمسنل ركشلا اذه نغ كلل 0١
 _لذلا ضيضح نع يتتعفرو رقفلا بلاخم نم ينتذقنا يتلا ديلا كلث تنس ٠١
 ءارثلا لبس يل تدبمو حاجنلا باوبا يهجو يف تحئنو رسببلا ىلارسعلا نيا
 اهالواو اديعس لا بلا معان نيرسوملا نيرا نم اهلضفب هلل دملاو ترص ىت> حالفلاو

 رطعاوا كسلاك كو يددع اهل ءاضيبلا ديلا كأت لجأ ١ يرعا ريصم يرداتتلا ١

 هذه 'كتئمسن دي زي هنا ىلع ٠ قرشاو ردبلا نم لمحا ناكل قرشاو مسجت هناول ركشو
 بح نم ةحوبحبلاو ةعسلا لع كريغ كيس هاراام ارطخو ناش ال يلعي و ًاردق يدنع ]

 سفن بطالا رناع كف وا سناب ةناعا وا فوبلم ةثاغا يف لذبلا نع ديلا كاسأو تاذلا
 اذنادو 0 5 كتمعن نم تدز رو ًاحاننتدز | يكف ع فورت اهيا

 ٠ ٠ يناكا وا يفا ىلعل كتمدخل الها هيف نوكأ امب يلا كتراشا نيهر سفن لعجا
 5 لا قوعن ام هفرشو همارتخاو هبحب كلانا ١ رقملا نم را ٠

 همركو هنع ليما ءانثلاو قداصلا ركشلل ىأحو لب نجلا لضفلل ًربظم كميدي ىلاعت هّلاو

 هيلأ فاضملاو فاضملا ماكحا

 هماكحا امهنم روك ذملا لع اني رجاو زوجي ثيح هيلا فاضملا وا فاضملا ادفذح ؟

 1 نص اا ”قوف روفصعلا درغ ٠ دعبو لبق تس لحعلا مبولق ف اي

 درو كيا مالغ ءاج٠ 3 راد الو رادلا ىمجي ىف لكام ٠ + ةعيدملا تمركا

 دعبو لبق ةيفامو تاوزغ "سمخ مانوزغ 3 ريكو ريخص سانلا تما كا
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 57 لع فوطعم هال دكر را لق الا: 50 عقوم عقاو هنال افي رعت ق1 رشا لا

 دج ٠ هفي رعت مدع ىلع ليلد اهرورجم لع هبحاص فطعف ةفرعملا * رغ ال مكو < رورجب

 ردص وهو فاشل بسعكا : ( مدلا نم ةائقلا *ردص تقرش !؟ ) ٠ اهاغتبم سفن لك

 حصي هنالثين نأعلا ءات هيلا دنسا يذلا لمفلاب ىف ولا كلذلو ثيناتلاةانقلا وهو هيلا فاضملا نم

 يل نئاز لضفلا ةيلح ٠ لطحلا نع يل ”نئاص يارلا ةلاصا ٠ هيلا فاضملاب هنع ءانغتسالا

 لضفلاو يارلا وهو هيلا فاضملا نمةياحوةلاصا وهو امهيف فاضملا يسعكا :لطعلا يدل

 هكلذ ريغو(ميناتو اريك ذنا دعبملا قباطي نا قعشملا ربخلا قو ركّذمب اههنع ربخاهنال ريكذتلا

 عججلا حايرلا وهو هيلا فاضملانم رم وهو فاضملا بستكا: حاودالا نرسكجحايرلا
 هنع ءاتغتسالا حصي هنال ”رمىلا دئاعلا ثانالا عج ريض 0 |عفلا دئسا اذلو 0

 باثك وهو ناضملا يع تأرق نم باتك ٠ ةثالغلا ةلثمال '| هذه يف هيلا فاضملاب

 بستكا : كرشع ةعبس تضبق له ٠ ماهفتسا سا هنال 0 هيلا فاضملا نم
 « هبارعاب لوقي نم دنع بارعالا ريمضلا وهو هيلا فاضملا نم رشع ةعبس وهو فاضملا

 أفي رعت ريمضلا وهو هيلا فاضملا نم لثم وهو فاضملا بستكي مل: كلغم لجر ينءاجام
 'هيلآ فاضملا نم انه فاضملا لثم بستكا : لئاو نابخح لثم تنال ٠ ماهبالا يف هلغوتل

 راهتشال فرعتف ةصاخ ةلثاممم رعشي امم ءنروقو ةفرعم ىلا فيضا هنال افي رعث نابع
 انه هلا فاضاا نمفاضملا ريغ تيسعكا : ني لا ريغ بعصلا نا ٠ ةحاصفلاب نابحس

 دحا ينبجحتا ام ٠ ةفاضالا نع جراخ رماب هماهبا لي زاف نيدض نيب اهعوقوا في رعثلا

 رمأب ماهبالا اذه لزب ملو ماهبالا يف اهلغوتل ريعملا ىلا اهتفاضاب يوس فرعتت مل : كاوس
 وهو فاضملا بستكي مل . هدهج علا سمتلاو هدحو ديز ءاجةفاضالا نع جراخ
 لاحلاو لاح هنال في رعتلا لبقث ال ةركذ عقوم هعوقول ريعملا ودو هيلا فاغملا نم دحو

 بكا :ةباغكلا ضعب تبتكو سردلا لك تسرد ٠ ( / ( هدهج ) هلثمو ةفرعم نوكت ال

 ناردصم امهنال ةب ردصملا ةباتكلاو سردلا وهو هيلا فاضملا نمضعب ولك وهو فاما

 لثم وهو فاضملا بستكا  ريقفلا لع قدصتت ام لثمةعينص ال ٠ قلطم لوعفم ابرعاف
 22 نرايحالا ضعب : انرادب موي لك ناري كيبا امالغ : بارعالا هلصاو حئتفلا ىلع ءانبلا

 7 00|( قاتلا نم شبير لك وهو فافملا بستكأ ٠ ديصلا ىلا بهذأ تك

 ا 0 ,

 ثاشلا



 ا 11 ا :

 ةفاضالا ُ

 نيلاله نيب هيلا فاضملاو نيسوق نيب فاضملا انعظو

 «:قشمد »( ةسيدم ) ىلا « توزيب » ( ةنيدنم ) نم « سيتا » ( موي ) تبهذ
 (ةايغو) « اهع» ( نايرو ) ( ا » ( تاس و ) « اه» ( قاوسأ ) يففوطا تذخاو ماشلا

 «ه» «ئام » ( ةدوجو ) « 4» (ءاوه") ( بيطب ) روهش» « نانبل ”( ليج ١) « اه »

 «ه»(ءيباتي ) و « ه» ( دؤرص ) نوفاطصملا دصقي ثيح« فيضلا » ( لصف) يف ةطضاخت

 ( لبج) يف كل تراك اذا « ك» (ابوطف ) ةخذابلا «4» (ةاورذ ) و“ةدرابلا
 « هزنع» ( دقرع ) « ناعبل»

 امهكح هيلا فاضملاو فاضملا انيطعاو هب قالام ىلا مما لك انفضا 4

 ٠ (فرصنم ريغ هنال ةحتفلاب جلاب ) ةكم وملسم ٠ ةلكحلا'سأر ٠ ورم ادي . دي ز امالغ
 ”ةثيز٠ سوقلاافرط:ءاريغلاودب ٠ برحلا ”لاطبا٠_خافتلا“رامثا ٠ زوللا ”رهز :ريمالا”تامواخ .

 رحيبقلا عامم ٠ايندلا ةايح :رباوصلا قي:رط٠ قحلا ”بهذه٠ ربدالا
 ةلثمالا هذه:يف هانعم ىلع ةفاضالا يذلا فرحلاب انحرص ٠"

 كال 5 عم تبهذ ٠ لئاسر نم اسمح كيلا تاشرا ٠ ءزلئوأ نم نيدقغ تر دتشاا

 ٠ شرملا يف ةهزؤن يل ةنل٠٠ دحالا يف ةبطخ ترضح ٠ هل اتوبيع هيلو اب 0000

 ءارو فق ٠١) بهذ نم نالاقثم يددع : ليللا يف ةءارق ينيذاوت ٠ رحببلا يف رفس ينفتخي

 ماللا ىنعم ىلع اهيف ةفاضالا ةلثمالا هذه ٠ ( ريخك نوهللا رش . دبع نمتثج ٠ طئاخلا
 _-لوقتف هدنع نم تك اهضعب فداري امعم الا ظفللا يف اهعم اوراهظا نكمي ال نكلو
 يصالخ عوسل توم» عوميل بيلصب'يراختشفا . هل رناكم نما تثج

 وا ايمان وا اضيصخم وا:اقينرعت ةفاضالا ةيق'تدافا ام ةيناالا ةلقسالا فا ١١

 بسلا انركذو كلذ نم اًديش هيف دفت مل امو لا اريكذت
 مقاو هزال قب رعت هدف" : ريهفلاىلا لسرع ةفاضأ : 7 ايتا هلسرمو لوسر ل

 فاعف ةفرعملا رح ال. برو ب را َّ فوطعم هنال٠:في رعتثلا لبقث ال ةركن عقوم

 بحاص ةفاضا : اق هبحاصو تيا ٠١ هفيخ رم مدع لع ليلد أهزور جلع هلسارع
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 0 امز 0 ( رجف رح )و ةياكحلا نوكسب لحل الاغتشا أهروماظ نم عنمةر دم

 (نيك اَسلاءاقتلا نماصلختة زم ةيناثلا فلالا باق ءفلالا فيعضتب)( *ال) بارعالا 1

 ٠ ين الث - عدقت ا" هعمو هفرص زاج ةملكلاب هتلوأ ناف لهنا هرخآ 6 عوف رم اكتم

 ةياكملا لع لوقنو هيلا هو يفنو هريخ ) ىف فرح ْ 1و هةفرص ظفللاب هتلوأ ناو

 و ةباكملا نوكس اهروبظ نم عنم ةردقم ةمضب عوفرم ادتبم الف ( ينن فرحال )
 00 حضن (ُول) ا لرش( دل ضاخل ١ رح ( قت ترحل )
 ا 237 3 ) ةياكملا لعدبق لوقتو هزبخ ( طرش َقَرَح)َو خا هرخ أ مدب عوفرم

 رح و ةياكملا نوكسب لحلا لاغتشا اهروبظ نم منم ةردقم ةمضب عوفرم ادتبم ولف
 ٠ هريظن وهأه "رم ا شو 5 هربخ طرش

 ةقدلا ده انك اكءأ

 يثو اهريطست تنبحاف ةصقلا هذه ّ اهيف تركع دئارطا ضعب مصل تنك اني

 فراك ّقلا لوطسالا ةرايز نم نيعجار اي روخكف ةكلملاو ننؤفلا كلملا ناك اتي هنا
 3 ع .

 0011 ا الي ناك يذلا ىلملا قروزلا مدطصا زخاوبلاب اضاغ ناكو هنؤلشرب هانم ف
 [كيدش رطخلا ناكو قرغي اكو ميلا ف صاغف هايملا هْثلْخَدَو هرخوم قشااف رزواره

 نوقتبم اوذخاو اولا ًافرملا لع سانلا دشتحا ىتح فرطلا دادترا نم عرسا نكي لو
 لكل لا انقلاب نوزاخيو نوكتعيو لئاملا دهشملا كلذ اوأز دا طونقلاو سيلا فاته
 ةراحيلا ناكف ماعد باجتسا هللا نا ىَلَع قرغلا نم ةكلملاو كلملا ذقنيل هيلا لاهتبالاو
 7 بحي فلكلا بهشلا كلذ عور نكسف ةراهملاو ةقاذحلا نم متاتا امم نيملاس اهذاقنا نم
 ىلا لا نم علط دقق سنوفلا كلملا اماو ههجو لع حرفلا ري راسا 0

 "' اوقلحو اوقفصو اوربكحو هل اولاهف هللا اًركاش (شوشب ايحلا قلط رخقلا مساي فيصرلا
 لع تاقدصلا بيَص اهفك نء رمهني اي روتكف ةكلملاتذخاف ةمالسلاب هنوئنمم اواعجو
 راغزالا زاوناو يديالا قيفصتو ءاعدلا تاوصا نيب اراص اذكهو اراسنو ةنمي ءارقفلا

 ع ةرويعلاب اذخ ا دهشملا كلذ ناك هنا لوقلا ىراصقو تافرشلا ن٠ امهيلع رثانتت

 رعاشلا لاق ؛ىش نم هيلع .فوخ الف ًاظفاحو ءرلأ اعلاك هللا ناك اذاف ٠ آب رط بواقلابو

 ”ناما «نولك ”فواخلاف من اهنويع كتقفار ةيانعلا اذاف
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 ٠ لع ىلا ف فام ريش ا مص رك هلال لعلا اذه ىكحيال ) : :ريمالا ( . 0
 (ثنلا ١ لقانا ريغل هذال نع ىخيال) ( :

  1اهانب رعا مث ماهفتسالا ريشب تادرفملا هذهانكح ا

 نايتوريب ناذه ٠ نايتوريبو رورحمو راج نايتوريب نم ( هبارعا ) نايتوريبنم انعد

 بقللا وهو ةياكسلا فرح اهروهظ نم عنم ةردقم 1 قر ةمالعو رورجي

 ةمالعو ردرجم 00 رورو راج قالب (بارعا )( ةيناعلب تسل :ةيفاعبل آنآ)

 تيل كانلح 00 ةمضلا يفو ةياكملا ةكر رح اهروهظ نم عئم ةردقم َة ةرسك هرج

  ( )) 02عروب نع ةرالق ردك د رج ةمالعو رورح اًيلبجو رورجيو راج يلبي ( هبارعا
 نا زوخي ةلثمالا نم هيلي اهو اذه ( "نع يهام ) نيودتلاو ةحتفلا ينو ةياكللا ةكرش
 تا لال ”نع بارعالا لع لوقتف هظفلب ي م ناو لماوعلا بسح ىلع برعو

 نع ةياكحلا ىلع هيف لوقو هربخ ( رج ففرحو ) اظفأ عوفرم ادتبم ( ”نعف ) رج

 ) اهروولت + نم عنم ةرادقم ةمضب. عوفرم ادعم (نض ل رع فال نوكسب
 هربخ ( رج فرح )و ةياكحلا نوكسب لحنا لاغتشا ٠ ) ىلع هيف لوقتف ( لزاز وهام

 لأ ناف اظفل هرخا 2 | عوأرم ادعم( لو 071 رضا. ”لعف 42 ) بارعالا

 فرض ظغالاب لوا ناو نوني لف بني ركوهف ثيناتلاو ةيذعلل فرسصلا نم نم ةملكلاب

 لعف تعن ( .ضام )و هربخ ( ”لعفو ) نونف ٠ رضام لعف ( -لزلز ) ةباكملا َّلَع لوقثو
 ) ةياكحلا ةك رحب لحلا لاذتشا اهروهظ نم عنم ةردقم ةمضب عوفر ادعبم ( للف

 ) لءعف تءن ( .ضام )و هربخ ( ”لعفو ٠ ) بارعالا ىلع هيف لوقث ( برضإ وهام

 ) هتعنم ةملكلاب دتلوأ ناف٠ اظفل ه رخخا مغب عوفر» ادتبم برضاف ( ررعا لعف ”برضإ
 هقنونو هتفرص ظفللاب هتلوا ناو نوني مل ب هلك د ثيناتلاو ةيملعلا فرمعلا نم ٠

 هيلا فاضم رماو هربخ ( رما ”لعف )و ٠ عوفرم انتم ردا ) ةياكملا ل هيف لرتاوا
 ةياكملا نوكسب لما لاففا ارو عم ةردقم حض ٠ يثام ) هربخ( رما ل لمف)و

 همدعو نيونتلا عم اًظفل ا عوثرم ادعبم ( م .ارعالا ىلع لوقت ( ذم ٠ ناف

 طقف هتفرص ظفللاب هتلوا ن : فيك 2 هنال هعئمو هفرص زاج ةملكلاب هتاوأ

 ) ةعنإ عوفرم تب (هذم) ياكل هيف لوقتو هيلا فاضم رجو هربخ ( رج فرح



 00 ءاركك تن (٠ انقو ) ةراو ( الصو:) ىتفاي ةثبأ : ةلاسر تنكلك ٠ (افقو) ؟ناعراَو

 و ٠ ( افقو ) اهلا نيونتلا بلقب اّباو ( ًالصو ) ىتف اي ابا
 7 كلذل ةحلاصلا ريغ انعضوو اهب ةباكحلل ةملاصلا تاركتلا هذه نمي انيكح 04

 هببس انركذو نيسوق نيب
 *( لصولا يف نم ةركنلا حت ال ذا عيملا يف طتف اًققو) “نوثثم : ءالع ةنيدملا يف

 *(اهسناجي فرح اهنم دلوثي ىتح نمت يف نونلا ة5 رح عابشاب ) ودم : رعاش اندنع غبن

 تررم (٠ لقاعلا ريغل امهنال نمي نايكحي ال) :( اسرف ) تجرساو ( اًرامح ) تيكر
 ة[ يع : ” ا نما فال ٠ ( ينم ) ( ودع نم تو 2 قرب نا

 نونلا حتفن ”ةيخام در دكار ني“ الاطبا برحلا ىلا لسير

 | وركب تام وانونلاحتفب ال 1 كاعف نع! (لاثلا رعواركم نينو لرألا

 ' ةركدلا نب ىكنالإ“ ( اًقويس )انيدباي زمن نحت (٠ اهياعفقولا عم اهظفل ىلع هاتلا تابثاو
 ١ فنرونلا حتفب نا ةعم) : ناترعاش كنات (٠ "ن ع ناذيملت ناذه (٠ لقاعلا ريغل

 : كاغلا وهو اهتوكسي ناع نو لوألا
 1 بسلا انركذو نيسوق نيب كلذكس ل ام نعضوو طورشلا يفوتسمل املا نو اعك

 " اهظفل ىلع نم ءاقبب ) ”رمع نمو ”دي ز نم وا ورمعو ”دياز نمت ا
 ١١ نمّع هلوخد لب ةياكحلا لطبي ال ةيناثلا نم لف طعلا لوخدو عيملا يف نونلانوكسإ
 | ىضقنا *( ورمع نم ) : ورمع ىلع تيكب (٠ اركب نمآ) : ركب تب رض الظبي ىلوالا
 0 ةسمركا ٠ ٠ ( لقاعاا ريذأ هنوكل هطورش رفوتسم ريغ لع 1 ىحيال) -( ناضمر)

 0 نام طلآتم ك (1٠١ "تاع رملا نم ”تاهرلا ل 2
 | يال: (ىليل) دبع تركذت (٠ نانسوبلا نم ) 8 (.٠ نيسرطبلا نم )

 . عفرلاب ىلبأ نم لوقتف كرتشم ريغ «بيعتم هنوكل هطورش فوعسم ريغدنال نمي إعلا اذه
 00000( زاكسا "رم ) :”داعس تناب ٠ ( ةياكحلا لع رجلا ريدقن زوجي الو طقف

 - تأرق“: ( يدب زا نم )  نيدي زا تيار -( لقاعلا ريغل هنآل نم 0
 . ةباكملا لع رجلا زوجي الو( طقف مفرلاب ن سقْلا :ورءا نم لاقيف ):( سدقلا ءيرعا ) رعش

 ]ب (ديز) تيقال ٠ (دلاخ هي كب نما ةدلاخ نب ركب كسي.( قل رام
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 ىلا فاعلا 0 يبا نب ثراخلا راس 58 ؛ رذ سيقلا 'ىرءأ توم ربخ عاش ايلف 1
 نمو اهميه ست هياعىلاف لءومسلا امأ دنع هلامو سدقلا ءىرعأ عرداب هيلاطو ل ا

 نيب ثنا لءومسال لاقف لءومسلا نبا رسأ دق ثراحلا ناكوقابالااب نحسملا نع 800

 هفيس لتساو ءالغلا ةيصان ىل ثراملا ضبقو كنبا تلتق اماو عردالا لست نا اما ني رمأ
 رظني هوباو لءومسلا نبا ثراحلا يذف تش ام لءفاف يئمذ رفخا تسل لع ١' لاقف

 ءافولا يف لثملا هب برعلا برضف نخي ملو ردغي ملو قزمتت هواشحاو رطقتي هيلو
 قاخ”وه ليلج هردقو ريطخ هنأش ءافولا نا يرمعلو ٠ ل»ومسلا نم ٍفوا نآلف واق
 هرانم عفارو هرامذ ياحب رصعلا اذ.1انل نف ةمب ركلا قالخالا ةليضفو ةيبالا سوفتلا
 هب نيع”دملا»و نروايلق سانلا يف.هيوذ نا ىلَت هضاير لباذ ٍيئاسو هضايح نع دئازو

 ٠ ذيمالتلا اهيا افولا افولاف ( هلها ريغ ىوملاب اي زتب دقو ) نوريخك

 ةياكحلا

 اهتباكح درطي ثيح ةتالا للا اعك

 .نبالاو بالل هدحللا ”تأرق وا ”تبتك « ادبعاف هللاو ناطيشلا دبعتال » لاق
 كام لاق ٠ ةممبف حرشلا لاق هتب رض ادي ز تاق: 00 سدقلا -حورلاو

 هلوق تمبف "لك ولا معنو يسح 'هللا'تأرق .انيماو (.طاص دبع كلاي لأق' سا رد

 100 هور داعم اسي 0

 الضوو افقوانه ةدراولاتاركتلا ىرأ 0

 تف اي ”يعأ : دسا "يلع بنو٠ 0 :نيباد ( الصو )ىتفاب نيييا : نيلجرتيار

 ٠ (افقو) ةيباو(. دلصو )ىنف اي نوبا: فترالغ يددنع ناك (٠ افقو) ”ياو(: الصو)

 .نيبأ : نيثبا ىلع تيكب .( اًققو ) 'نيتياو ( الصو ) ىتف اي نيعيا : نيتمامحتدطصا
 "نيدراو ( الصو ) ىتفاي نيرا : السركيلا تشب ء([فقو )'نيراو( المر ] ١

 نول اس نارا !الا 0 عملا ياب ىكحيال : ”.قس توريب ءانيم تلصو | 0

 فتاذه (٠ ياب يكحت الف كلذب فصوت نال عمت ال نفسلاف حيحصلا عما فصوي

 ( الصو ) ينفايناعتي | :ناترهوج ناتاه (٠ اًفقو) 'نآياو ( الصو )ىتفاي نآيا : ناياتك
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 ١ 5 3 0 دع اب وأ ءاشلا 7-0 هرب 26 58 000 لعف نم

 0 دكوت( كن ) راعسملا ريمضال ديكوت يا كلذك ( تنا ) اهبارعا مدقتث ( كايا )
 0 هبارعا ( ةيالاو ) هيلا فاذم زاكلاو عفرلا 2 هع ناكسملا خوفرملا رامضلل ضبا

 0 مدقتملا ( *يشلاو ) بارعاك

 ِ واولا( ١اديزو.) كايا نك ول مم مفر ريت ( تنا )ءدقت املثم اهبارعا( كايا )

 2( َرمدلاو زا رهاظ هرخآ حتفب بضتلاَ 7 كايا َّط فوطعم 5 زو هيا ََط ةفطاع

 1 هريدقت ابوجو نفوذ لعفل لوعفم حلاو ٠ فوذحلا كايا لماع ىلع ةفطاع واولا

 ردد دعا وا نجتلا ندحاو

 ارهاظ هرخآ حشفب بصنلا يف هعبت كابا ديكوت ( كيفن ) مدقت الثم ( كايا)
 لعفل هب لوعفم بذكلاو كايا لماع لَع ةفطاع واولا ( برذكلاو ) هيلا فا ذم فاكلاو,

 ٠ بزكلا ادعابوا ةيدكلا ددحلاو رد اي رو رس لح

 ٠ لثملا هب ترص, يذلا لوومبسلا ءافو ريخ انك 5
 1 ابيب لع ا رخ هوبا يراك ةروهشملا ةقلعلا بحاص سقلا 06 نا

 راشيل قسما لب لع نيلفتو 3 يتعب نينقلا فرج | هئبا ماقف هواتقو هرما اوضقنف

 لالا ركب هنع تاذاخت وهب اور ةلظب لف ثوعبتو مهتم دسا ودب برهو هودجناف هاب
 رذدملا نم ضا وه ناخو رد“ | نم ًافوخ هعومج تةرفتف ءانبلا هلم نذل هيلطتو

 3 يدوهيلاءاي داعنب ل ومسلا دصق ىت> ةلوبق ىلا ةليبق نم لقتني و برعلا ل ائابقيت أ راصوبرهف

 كلم رصيق ىلا رفاس م ليلق ريغ انامز لءومسلا دنع سيقلا ورما ماقاو هلزناو همركأف
 هرفس لبق لءوه.|| دنع اه دواف نيد ةئام سقلاءىرما دنع ناكو هب ادجتتسم مورلا

 : و هب اوعسمهنأ الو دسأ ي مأ :ب رفظي داكو هدجنا هنا رصيق دنع هرما نم ناكو

 يف مسلا ىرييف هثع هاضرإ ةمالع هيل ١١ اهادها مالح نم ةلحيف ايم دل سوف هلو وديع
 03 ةيمور ًةاتف (طاخم هتوم لبق لاق دقو بيسع هل لاقي ليج دنع تك ٌلئعاف ةمسح

 : . لبجلا كالذ يف ةنوفدم تناك

 3 ”بيسع ماقام يقم ينإو بونت بوطحلا دا
 : : 01 . 8 0 1 نا

 بيست بي رغلل,رسي رغلطو 2 اننع نا“رع
2 
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 _لوةثو ) لصفلا مدعب ( روحفلاو ”نكسفنا نكايا ) ( روحفلاو <نكايا ) كلوق يف
 لملف ردو هيون دك ملا بصأ بجي و لصفلاب ( روحفلاو ”نكسفلا ”نتنا ”نكأيا
 -_.ركتانبو "نتنا ”نكأبا ) لوقتو ٠ لصفلا مدعب ( روحفلاو ”نكئانبو نكايا ) هيل
 عوفرملا ريمضلا ديكوت لع هيف لوقثو ٠ امهيف فوطمملا بصن بجي و لصفتلاب ( روجفلا)
 يف لوقو و عفرو لصفلا بوحوب ( روحفلاو <.؟بفنا <نكنا - كايا ) رثثيلا

 ٠ فوطعملا فرو لصفلا بوجوب ( روجفلاو نكت انيو "نتنا <ياياا] هيا

 الب ( ةعالخلاو كفن .كايا )( ةعالخلاو كايا ) كالوق نم كايا دكوت ف لوا

 لوقتو :امهيف دكر لاب صن بيو لصفلاب ( ةعالطلاو كسفن تنا كايا ) لوقتو لصف
 ( ةعالخلاو ديزو .تنا_كايا)لوقثو لصف الب ( -ةءالملاو ادي زو كايا )هيلع فظعلا يف

 عوفرملا ركتسملا ريمدلا دكوت ىلع هيف لوقثو ٠ امهيف فوطعملا بصن بيو لصفلاب .

 هياعفطعلا يف لوقأو ٠ دك ولا عفرو لصفلا بوجوب ( ةعالخلاو كسفن .تنا كابا )

 ديك وت يف لوقثو ٠ فوطعملا عفرو ّض | لصفلا بوجوب ( ةعالخاو ديزو تنا كايا )
 لصفلا مدعب ( يدبع اضع نا ا كر (يدبع اضقات نا امايا ) كلوق نم امكايا

 لوقنو ءامهيف دك وملا بصن حمو لصفلاب( يدع اضقتت نا كسل[ 2-0
 اهئنا كايا ) لوقثو لصفلا مدعب ( يدبع اوضقنت نا امياككاو امكايا ) هيلع فعلا يف

 دسكوت لع هبف لوقثو ٠ اهييف فوطعملا يصتو لصفلاب( يديعاوضتست 000
 عفرو لصفلا بوجوب ( يدبع اضقتت ثرا كي امكايا )زا عونرملا ريمضلا

 لصفلا بوجوب (يدبع اوضق::نا امكباكتاو ايتنا كايا ) هيلع فطعلا يف لوقثو  دكتوملا
 ٠ كلذ وحنو ( ءامدلا "نكايا )و( ىعفالاو كايا )ءدقتام ّلَع سقو ٠ فوطعملا عفرو ضيا

 للا .ذهاتب زكا 100

 اب وجو يود لعف نم هب لوعفم بصن ل# يف ينبم لصفنم بصن ريما كايإ)

 ريم( تنا ) بارعالا نم هل لحم ال باطخ فرش فاكلاو قواذعا ه0
 ( دي زو ) لعفلا فذح دنع كايا ىلا لقعنملا رئتساا عوفرملا ريعمتلل دبك وت لصفنلا مفر
 مفرلا ي هع راثدملا عوفرملا ريمصلا كلذ ص واولاب فوطعم ل زو فطغ فرح واولا

 هب لوعفم رشلاو فوذحلا كايا لماع لع ةفطاع واولا ( نمثلاو ) هرخا يف ةرهاظ مشا 0
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 2 لوقو دلواب بدالا ٠ يئاوتلا نم«كايا» ٠ «رفسلا قفسلا 0 قدا قدصلا» ٠ كلوا

 اهئاف« ةلاطبلاو كاياه . لاطبالا اهيا « حافكلا حافكلا ٠» لماعلا رابظاب بدالا مزلا

 ٠ «هيءادعقالاو حاصلا دب ز»٠« صالخالاو ةبحلا» ٠ ةعالخلا ب ءكنم«كايا» ٠ ةدسفم

 لوقثو لخبلا ٠ لماعلا راهظاب م ركلا مزلا لوقو موكا ٠ ىتفلا اهيا« ةليضفلاو ملعلا »

 «ديب حوتوبلاو كك > ٠ نماغلا نايظان- للا ردح

 امهيلع انفطعو بوصاملا لصفنملا ريعملاو عوفرملا رتثسملا ريعشلا انركأ 84

 كايا) بوصنملا لصفنملا ريمضلا كايا ديك وت لع هيف لوقتف( دي ز رشاعتنا كايا)

 دكر ىلا | لعلب ( ادب ز رشاغعت ناك سفن تنا كاياروا ذي زي كاسم نا

 رشاعت نا كاخاو كايا ) هيلع فطعلايف لوقثو ٠ همدعو لصفنملا عوفرملا ريعتلاب لصفلاو

 بصن بجي و لدفلاب ( أدي ز ارشاعت نا كاخاو تناكايا ) لوقثو لصفلا مدعب ( اًبيز

 كايا ) كايا ىلا لقتنملا رتتسملا عوفرملا .ريعشا نيك وت لع هيف لوقثو ءامهيف فارلسمملا

 لك 911 نب عوفرما لصفنملا ريمضلاب لصفلا بوجوب ( (ديز رشاعت را كيفن تنا

 ) ادي ز رشاعت نا كوخاو تنا كايا ) هيلع فطعلا يف لوقثو ل مفرو دكرتوم او

 7 كسفن تنا كايا) لصفنملا كايا ديكوت يف لوقت ( ةنايلغاو كابا ) ١٠ لصفلا بوجوب
 | |بق ذك اولا بصن بيو لصفلا مدعب ( ةنايخغاو كتَسفن كايا )و لضفلاب ( ةنابللاو

 ( ةنايلغاو كاخاو كايا )و لصفلاب ( ةنايملاو كاخاو تنا كايا ) هيلع فطعلا يف لوقو

 وفرما ريمضلا ديك ون ىلع هيف لوقثو ٠ امهيف فوطعملا بصن بحيو لصفلا مدعب

 ٠ لصفلا بوجوو دكوملا عفرب ( ةنايملاو كلفن تنا كايا ) كايا ىلا لقعنملا رتتسملا
 ٠ لصفلا بوجوو فوطعملا عفرب ( ةنايحلاو كوخاو تنا كايا ) هيلع فطعلا يف لوقثو

 لصفلا مدعب ( ردغلاو كسا مايا ) ( ردغلاو كايا ) كلوق يف كايا ديكو يف لوقثو

 000000 اا لك ولا بصن بيو لصفلاب ( ردغلاو كفا متن مايا ) لوقثو

 ْ ميا ينبو متنا كايا ) اًضيالوقتو ٠ لصفلا مدعب ( ردغلاو 5 ينب و ؟ أيا )هيلع فطعلا

 راغسملا عوفرملا ريمضلا ديك ون لع لوقتو ٠ امهيف فوطعملا بصن بجي و لصفلاب ( ردغلاو

 . هيلع فطعلا هي لوقتو ٠ دك_ئوملا مفرو لصفلا بوجوب ( ردغلاو مكسفنا معنا مكيا)

 كايا دوكوت يف لوقتو ٠ فوطعملا عفرو لصفلا بوجوب ( ردن: !كيبا ودبو مقا مايا /
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 . . (نَع نوضقي تافرشلاو حوطسلا نما ولطاو 5 ناردجلا اوقلتستف تاق رطلاو قاوسألامهب تف '
 اهيناغم جاب تحضتاو اهيلاحم ىعباب يراضلا دسالا اذه يف لمجلا ةفرعم كا دق

 قااانلا ناويملا دارفا ضعب لجخي لاثمب مجالا ناويحلا اذه يف ةمعنلا لع ركشلا مسخ : 1
 نولقعي اوناك اذا ىرك ذو ةربعدسالا | ذه لغم يف مبلثأو ملف نو راما نورادتلاةنولغا كلوا ْ 1 رشلاب ريخخالعو ةءاسالاب نادعالا ل نيئفاكملا ليما ةفرعمل نب ركانلا ةمءنلل نيطماغلا 1

 ٍِء ارغالاو 0

 ةاض نمت ”الضف صوصرملا ءانبلاك هيلاوح نم '

 نيسوق نيب ءارغالا ةلمجو نيلداع نيب ريذحتلا هل انعضو "51
 ”دامعلا (١) ىجولا ىجولا ) ٠ ( ذيمالتلا اهم للعلا علا «٠١ بذكلا كايا كايا »

 نا كايا» ٠ «لسكلاو 11 2 ١ 4« دلو اي ةيحلا»٠ « اولا زاماي»-( ءافولاو
 ”ةليضفلا) -:(بالطلا اهيا اهيف ناعمالاو ةعلاطملا ٠١) « -دشلا تتشلاط طئاخلا نم وندت

 ةارءا اي «٠> ارش انايقعت نا م ايا » .(فافعلا فافعلا) ٠ «ىذقلاو كيتلقم (١> ىخااي ١
 كايا»> (٠ ملا وشلا (٠) قدصلا ”قدصلا ) : ف0 ذا 0 ف يئاوتلاو كابا
 ”حافكلا) ٠ «دلواي بدالا وس » :(دلواي تدالا «يناوتلا نمكايا «٠> رحبلا رفسو

 .«ةعالخلا بهك نم كايا »١«ةدسف» اهناف ةلاطبلاو كايا » (لاطبلا اهبا ”حافمكلا ٠
 ٠ ( ىتفلا اهيا ةليضفلاو علا )١٠(هب «ادتقالاو -طلاصلا (ديز ) . (ضالخالاو ةيحلا )
 ( هب حوؤبلاو كرس ١) « لخبلا»:( مركلا )

 لماعلا راهخا نم ءارغالاو ريذجتلايف بجيام انعضوو نب رمتلا اذه انعجار 54
 راهخالا زئاجلا لماعلاب حرصو نيلاله نيب هيف بضانلا

 ٠ «ءافولاو د علا ٠» «ىحولا ىحولا» ٠ ذيهالعلا اهيا«لعلا لعلا» : «بذكلا كايا كايا»
 كايا ٠ لماعلا راهظاب دلواي ةةيملا رذحا لوقثو "دلو اي ةيحلا ٠ «فييسلاو كسار زاماي»
 اهيف «٠ ”ناعمالاو ةعلاطملا «١» <رشلا ةرشلا» « طئاخلانم وندت نا كايا» ٠ «لستكلاو
 بيدا: كيس « يلاوشلاو كايا » ٌةأرما اي ٠ ارش انابقغت نأ « مايا «١ فاشل فافعلا 2« . 7 20 3 5 7 3 2 ٠ « ىذقلاو كيتلقم» ٠ لاعلا راهظاب ةليضفلامزلا لوقثو يخا أب ةليضفلا ٠ بالطلا اهيا
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 اهعفر ذا هلجر نم هملأتو هراسكناو هل همالبستساب سانيالا بورضو ةملاسملا لئالد نمأفل

 "هدهو سلكوردنا عور نكسف اهيف ةزرغنملا ةكوشلا جرخي نا هتم يلاطلاك هيلا

 ةكوشلااهنم علتقاو:هلجر ذخاف دسالا ةراشال نطفو هصئارف داعتراو هبلق ناقفخ
 هدول سلكرودنا رمثاو هليل ركشلا.تامالع هل ىدباو دسالا سفن.ذئنيح :تياطف
 ثبب لزب. مل سلكو ردنا ىلوم ناكو مايالا تضم ٠ هديص نم دسالاو وه شيعب اًنمآ

 جرطي.نا هيلعكح مث نجسلا ىلا هوداقو ةنحشلا لاجر هكرداو هب رفظ ىتح هيلع نويعلا
 قخاف ب دملا ءاحغلا لكيف هربخ رشنتاو كلا كلذ ذيفنتل ”بعوم برضو ةيراضلا شوحولا
 اورضحا تقؤلاناحااملو ميظعلا دهشملا كلذ اوريل اجاوفاناكملاكلذ ىلا نورطاقتي سانلا

 ثراحلا وبا جرخت دج الئاه اب راض (دسا هيلع اوقلطاو ةبحر ةحاس ىلا ًديقمسلكو ردنا

 ناك لئاملا هرظنم نم سانلا لفجاو هنم ضرالاتجترا ىتح اًيئز ءاضفلا الع هصفق نم
 وأ امشه ظبي امنأك ضيةئهغاسر الو ضيمو هفرطلو طيطغ هم البلو طيخلا هردصب»

 ادور نازلي ناجارس ايبناك تاورج نانيعو نسملاك ”دخو نحلاك ةماح هل مي رص ألطعي
 لواعملاك باينا نع جرفاف رشكو متراف هديب برضف نجاح اك بلاخم ىلا نئاربلا ةمئش
 فقو هيلا لضو ذا هنا ريغ احح هتحطي هنا انلخأ يثوو رغذاف رأزو « ةلولغم ريغ ةلوقصم

 0 الكف ةعحدص هتوق قوف.ةوق نرأك "دماج عفادتملا مرعلا ليلا فيول اك
 هأف قلغا مث هعبن بهذو ه_هزع نهوف هيضغ 10100 هب ءام تضاغو هندح

 لملاك هبنذب صبصني و هفطالب سلك وردنا مادقا ىلىارت م هسأر ضفخو هبنذ لصراو
 . نم.هلثم غيراتلا رك ذب مل دي رف ثداحو بيجت رظنمو بي رغ دهشم م نم ناكف هيلع
 تفصعةعب و 5 صوصرملا بعشلا كلذ يفهلعف ناكو راكفالا ريحو سانلا شهداف لبق
 نم اوبلظف ضماغلا هرس لع فوقولا ىلا. قوشلا مهيف راثاو راجتالا ةفثاكتم ةباخ تيس
 صا نم. نراكامو دسالا عم هرماب مثربخاف رسلا اذه نع ءاطغلا تفشك سلكوردنا
 ٌعامهيلع ضبقلا قفتا اري يي لب نم ةكوشلا جارختسا
 نا مرج الف ةبيحعلا ةبب رغلا روهالا نم كلاثه أم رخا ىلإ هل دسالا ةفرعمو امبعاّتجا

 كذاب بعشلا حاص ىتح بع بولقلا نبو اشهد لوقعلانم ذخأي نايريدجل ثداحلا اذه
 سانلاو ةنيدملا فوطيهب جرخأ اضيا دسالاهل بهوو هنع يفعف سلكو ردنا نع وفعلا َىفعلا



 ٠ ظفل بصنلا تكي هعبت '

 ا الا ( ( برا )115 عر ل< يف ينب» لصفتم يع مال

 (سانلا) ةروصقلل فااالا ًّ ًاريدقل عوفرم 4 ادعبملا ربخ ىرقلا نم . ليضفت (ىرقا )
 ةدئاز يهف ةيوقثلل رج فر- ماللارورجتو راج ( فويضلل ) [ظفل رورجم هيلا فاضم 20

 هب لوعفم هنا لع الحم 0 رورجم فويضلا كل رق اب ةقاعتم وا ٠
 . ليضفتلا مسا ىرقا يره

 راسم هلعافو عوفرع عراضم ( ”لعفا ) ادشبم مفر لح يف ينبم لصفنم ريع ( انا )

 فرح نفاكلا رورجتو راج ( اذك )انا ادعبلاربخ عفر لح يف ةلمجلاو انا هريدقت اب وجو
 تعن بوصنم فوذحمب قاعتم وهو فاكلاب رج لح يف ىثبم ةراشا مسا اذو رجو هيبشت

 برعت اذكهو.) اذ الثامن العف لمفاريدقتلاو قلطم لوسفم بوصتم ل0
 فوذحم لعفب بصن لحم يف ملا و سوبا "يا(ابياز'( ءريظن ضان

 ًاعبت اب وجو ميار ايل ناب ( لجرلا ) هيبت فرح اهو صخا هريدقت

 ٠ ”لعفا يف رت ملا ريعتلا نم لاح بصن عضوم يف صاصتخالا ةلمجو اها ظفلل
 ىلع بوصنم صوصخلا مسالا ( رشاعم ) ادهبم عفر لحم يف لصفنم ريع ('نحن ) ٠

 ىلع بصن لحم يف ةلمجلاو رشاعم ”صخا هريدقت ا, وجو فوذحم لعفب صاصتخالا
 عوفرم عراضم ( ”؛بحن ) فلالا لع ردقم هرجو هيلا فاضم ( ىراصنلا ) لاحلا

 (انئادعا ) نر ادتبملا ربخ عفر عضوم يف ةلمجلاو نحن هريدقت اب وجو رتتسم هلعافو

 ٠ هيلا فاضم انو بحت نم هب لوعفم
 ٠ ينو ليما ظفاحلا هدسا عم سلكوردنا ةصق انبتك 7

 اهيلع روطفملا هت رح نماك هعفد نامورلا نم لجر دنع اقر دبع سلكوردنا ناك
 اذا ىتح ةياده ريغ ىلع زوافملا دانا كرش بهذو هديس تدب نم ( برع نا

 بونجي هناك هتيشم يف علاظتي دسا هيلع لخد اهيف وه اهنيبو اههلا أجتلاف ةراغم ىلا هريسم
 هعضفنو ءدب ءىداب سلكوردنا رعذف اهنم جرعي وهف هلت هيلجر ىدحا يف ةكوشل .

 هادبا اب هتباهم نم سلكوردنا سفن يف عقو دق ناك ام لازا دسالا نا ريغ ةريرعشتلا
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 كل ًاريدقت مضلا ىلع ىلا تود ىدانمهادي زو ةبدنللءادن فرح اي( هاديز ايز

 ءادنلا لعفب بصن لحم يف وهو ةبدنلا فلا ةبسانل ةضراعلا ةحتتفلاب للا لاغتشا هروهظ

 اهل اهيبشت مضلاب اهكي رحت زوجي و نوكسلا اهقحو تكسلل ءاهلاو ةبدثال تفلالاو فوذحلا
 ٠ ٠ نكأسلا كي رحت يف لصالا ىلع ءانب رسكلاب و ريعملا اهب

 حلصي ال امو هبارعا ىلا انرشاو نيلاله نيب صوصخلا مسالا أ_ةئعضو 5

 َ (ز نيسوق نيب صاصتخالل
 ةارملا «اهتيا» يلا : ىتفلا« اهيا »اذه لعفأ انا : كضعب اوبحا لاجرلا « اهيا» منا

 عباتلاو بصن لحم يف ملا ىلع ينبم صوصخلا اهيا : يدالوا ةيبرت يف ينتعا

 "لها» نحن ٠ بوصنم صوصخلا ادي ز : ميضلا ككي ا »اعب ٠ ًابوجو عوفرم هدعب

 .فتوبجيال جنرفالا ( ”رشعم ) مث«بوصنم صوصخلا لها : يرابن ال مركلاو « دوجلا

 ادي ز :ىذالا عفدن « ادي ز » كب ٠ مركلا ووذ يدئقي ( داوجلا ) ماحب ٠ مهسفنا الا
 لوزي لضفلا (ل1) ممليحمب برملا يف ( ءادشا ) كيبا ونب ٠ بوصنم صوصخلا

 ٠ فئاخ لكر يجن انايا) نحم ٠ ب و هم صوصخلا ٌةرتنع :دحال لذا ال «ٌنرثدع » انا ٠ ردكلا

 « سرطب » انأ ٠ لساكتي ال ( دلولا اهيا ) لقاعلا ذيملتلا نا ٠ اودهتجا ذيمالتلا « اهيا»

 ٠ للعلا رانم اوعفر نيذلا ( كاوا ) نحن ٠ بوصنم صوصخملا سرطب : ءاس'ورلا سيئر
 رختفن]قلا « بحاص » كب ٠ بوصنم نطوصخلا عاشلا“ - ىرابا ال « رعاشلا » انا

 ٠ بوصنم صوصخلا لاجرلا :لامالا قاعن دملا « لاجر >5ب ٠ بوصنم نصوصا اص
 ءابحالا « رشاعم « ٠ بوصن”م صوصخ ا ةانب : كلذ انيلع ركتب ال دجلا « ءانب » نحن

 بوصتم صولا رشاعم :ةماقالا انل بيطت

 ظ يليامانبرعارلا
 ' ردصملا نال حبسا هريدقت اب وجو نوذحم لعفب بوصتم قلطم لوعفم كناحبس

 لعفب صاصتنخالا لع بوصنم ةلالجلا ظفل( هللا ) هيلا فاضم فاكلاو هب ظفللا نم لدب
 ةلالجلا <[ةلل تعن ( ”مظعلا ) لاح بصن لح يف ةامجلاو صخا هريدقت ابوجو فوذحم
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 فلا هقحات ال انذقنا يذلاو ( انذقنا يذلا )ءادبك ةذلفاو ةبدنلا فلا عمو يدبك ةذلفاو

 دلاخاو:ةيدنلا فلا عمو 2 | دئاحاو ( ميركلا دلاخ ) فلا ةلصلا رخا.نال ةبدنلا ٠

 كاباو(كوبا) هادلاخ نب "دي زاوةبدتلا فلا عمو دلاخ نب ”دي زاو(دلاخنب "دي ز)هاعركلا
 ءادبع ظفاحاو ةبدنلا فلا عمو يدببع ”ظفاحاو ( يدبع ظفاح ) هاك اياوةبدعلا فلا عمو

 فلاوءاههرخانال ةبدنلا ثفلاهقحلت ال هاحهجاو ( 'ءاحهج)هابيطلا ابأ او (بيطلا وبأ)
 يليام ادب رعا يذلا

 فاضم ( ”زانلق) فاضم :هنالةطقل بوصعمثبودتمىذاتمرح ةبذت فر ١
 فلا ةبسانمل ةضراعلا ةحتفلاب لحما لاغتشا اهروهظ نم عنم ةردقم ةرسكل ورك
 ءابب ال اهيدششت رعشلا فارم نوي ونّوكسلا اهقحو تكسلااهدعب اأو هرخآا ةقح اللا ةبذنلا

 ملكتملا :ايو ٠ نك اسلا كي رت لصا ىلع ءانب اضنا اهرسك زوجيو لّيق.انه تن كر يمضلا
 مسا نمو رجب قلعتم رورجثو راج ( نمم ) فاضملاب رج لح يف نيدكاذلا ءاقتلال ةفوذحلا
 ٍبارعالا نم امل لال ةلخألاو ربخو اذلغبم د راب يا ( ميش هلق ) هسررطلا لش لا
 فوظعم لوصوم مسا نموةفطاع واؤلا'( نمو ) هبلق يف ؛ 0 دئاعلاو لوصوملاةلضأ ايئال

 مدلةتم ريخ فوذحمي قلغتم رورجيو راج( يحسجب هلحك بارعالا نمهلحم هلبق نم ىلع ْ

 ءاملاو بوصنم ناكم فرظ ( ”دنع ) يحسج لع فوظعم ( يللاحو ) هيلا فاضمايلاو

 ايلف هل اتعن ناك هنا َّلَع مقس نم لاح فوذحمب وا هلبق راجلا هبقلعت اه قلعتمهيلا فاضم
 ةلص هنال تارغالا نماحل لحم ال ةلمخلاو٠ رخام ادتبم ( م 0 ةللاع برعا هيلع: مدق

 ةبدنلا فلا دعب ثكنلا هاهب نا تدح'( ءابلق“رحاو ) لزق هيف دهاتلا لوصوملا

 هيشعلا 1 ةاثلق كي مقلاب ءاملا كير ّ نقولا يف نوكت نا اهقتحو لدولا يف

 نكاسلا كي رحت يف لصالا ىلع اشيا رسكلاب اهكي رحت زوجيبو ريمضلا ءاهب
 ةردقم ةحشتفب اضم هنال بوصنم بودنمىدانم ادك ةبدتلاءادن فرحاو ( ادكاو )

 ملكتملا ءايوةبدنلا فلا ةبسانا ةضراعلا ةحتفلاب للا لاغتشا اهروهظ نم عنم هرخا ىلع

 بارغالا نم اهل لال .ةبدنلل فلالاو ةفاضالاب رج لع يف نيدتكاشلا ءاقعلال ةفوذحلا

 لعاف ( يديك ') ثينأتلل اعلا ضام لمف تعظمت ىبتش نرحل[ 100

 بارعالا نمامل كال ةلمجلاو هبلا فاضم ملكتملا ءايو٠ تعطقن |



 0 ا

 مال نع ضوع فلالاو ءادنلا لعفب بصن ل يف فلالل :ةشاذملا ةكرحب للا لاغتشا

 كوعدا يا نوذحم لءفب ىتاعتم رورجمو راجماللا راكبا ورمعل ) ةفوذحلا هب ثاغتسملا

 )ا ةرسكحب ماللاب روؤرحم هل ثانءسملا ورمتو . ورمنعأ وعدم يا هفوذحم لاحيوا

 7١ اهتلع ضوعو هب ثافتسملا مال تفذح فيح هين دهاشلاو ٠ هرخآ ّلَع ةرهاظ

 -هر.تاهعسملا رخآ يح ننلاالاب

 ةيدللا

 ني روك ذملا نيلاعتسالا يف هان رجاو اًبودنم ةيتالا ءاعمالا نم الك انلعج 5

 ٠ ةبدنلل اهنم حاصي ال ام ىلع انهبن
 لولا عمفاتيعاوةبدتلا فلا عمو نيعاو انيعاو نيعاو نيعاو ينيعاو'ينيعاو (”ينيع)

 1 امالغاو مالغاو .مالغاو يالغاو 'يمالغاو (يالغ)يفابلا عممانيعاو يفاغلا عم هاينيعاو

 5 ٍقابلا م4 هامالغاو يناثلا 3 هايم الغاو لوالا ميم هامالغاو ةبدنلا فلا عمو ”مالغاو

 ظ مم هادلواو ةبدنلا نلا عمو ”دلواو ادلواو تلواو ٍدلواو هيسداؤاو "يدلواو ) يدلو (

 ظ (م«رعنب يسع) هايلقلا ةيسراو ( ”لقلا بر )يقابلا مم هادلواو يناغلا عم هايدلواو لوالا
 ْ ةرخآ ىجحلت ال رشا دبعاو ( هلبا دنع ) هافطضمأو ( ىفطصم ) هأع رم نب ىسعاو

 ٠ ةبددلا فلا هرخا قحلت ال أهانرق باشاو ) اهانرق باش ءاهو ىلا هنأ هبدنلا ففلا

 ٠ ( همالغ) ةههيم ةفرعم وهف ةراشا مسا هنال بدني ال ( دي ز اذه ) ءامو فلا.ةنال

 7” واو ةبدنلا فلا بلقب هوبم الغاو هيف تلق ةبدتلا فلا هب تقحلا اذاف ه:مالغاو

 ةيلصالا لا ةمض رابتعاب اواو ةيدتلا فلا بلقب '» وأكد يساو ةبدنلا فلاعمو ؟ديساو

 ( .ءزمز رثب زفح نم ) هاكالوماو ةبدنلا فلا عمو مكالوماو ( !يالوم) سابتلالل ًاعفد
 7 ايبنال نابدنب ال (وهو تنا ) ةركناهنال بدنت ال ( ةبيصم ) هامزبز ناب رفح نماو

 بمالي لأ ) هلو ( ءاهوفلا هرخآو ميم هنال بدشا 9 (اهياز بذلت ال ريوضلابو ناريعم 1

 (ىلق رح) ءادبك ر اطفناو ةبدنلا فلا عمو يدبكراظفناو (يدبكر اطفنا ) ةركن هنال
 ( يدك ةذإف) هاكلملا ديعاو ( كل ا دنع ) .هابلق رخآو .ةبدنلا فلا عمو يلق نحاو
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 لاغم آل ادن فرح اي وةفطاع واولا( لاقم ال ايو) هيلا فاضم ءايلاو ةبسانملا ةكرحب لحلا ١
 فوطعم لاثماو لوالا هب ثاغتسملا مال تقلعت امي ةقلعتم ةحوتفم هب ثاغتسملا مال ماللا
 برعم ىدانم هنال ريدقت بوصنم ماللاب اَظفل رورحم وبف هب ثاغتسم كيسا يموقل لع

 ةقلعتم ةروسكم رج فرح ماللا ( .سانال ) هيلا فاضم ءايلاو هيلا فاضم ( يموق )
 نيوعدميا لاح فوذحمب ةقاعتم وا ناتلمج اذه ىلع مالكلاو م« وعدا يا فوذحم لعفب
 مملاو هيلا فاضم ءاحلاو عوفرم ادئبم ( مثوتع”) اظفل ماللاب رورحم هل ثاغتسملا ساناو

 ةلماو ادثبملا ربخ فوذحمب قلعتم رورحمو راج ( دايدزا يف ) نياقاعلا روك ذلا ةعامل '

 بجو ثييح (يموق لاثمالل اي ويموقل اي ) هلوق هيف دهاشلاو ٠ سانأ تعن رج عضوم يف
 ٠ اي رركتل فوطعملا هب ثاغتسملا مال حتف

 لعفب ةقلعتم ةحوتفمهب ثاغتسلل رجفزح ماللا لاجرلل ءادن فر> اي (لاجرلل اي )

 [ظفل ماللاب رورجم هب ثاغتسملا لاجرلا ايب ةقلعتمليقو ةدئاز ليقو يبجتلاهري دقت فوذحم

 رجلا هيف زوجي: لاجرلا تعن يوذ ( بابلالا يوذ ) فوذحملا ءادعلا لمشب الت با

 قلعتم رورجيو راج ( رفن نم ) هيلا .فاضم بابلالا لحل ةاعارم بصنلاو ظفلل ةاعارم
 هيلع ريصتتسم يا هلجال ثاختسملا رفنو رفن نم اوفصنا وا اوصاخ هريدقث فوذحم لعفب

 ( يدرملا ) عوفرم حربب مسا ( ةفسلا ) صقان عراضم ( حربب ) ةيفان ( ال ) نمب رورحم

 مدقم أنيدنم لاح فوذحمب قلعتم رورجو راج ( مه )هل اعين اريدقت عوفر م هفسلا تهل

 ةلمجاو بوصنم حربي ربخ ( انيد ) هنم ًالاح برعا هيلع مدق الف هل معن ناك دقو هيلع

 نمي هل ثاختسملا رج ثيح (رفن نم ) هلوق هيف دهاشلاو ٠ رفن تعن رج عضوم كيس

 . « بلع ةريتسما هلال

 لغفب بصن لح يف اًلغفل مهلا ل ىدانم *ديزو ءادن فرحاي ( ”ديزاي )

 وا كوعدا يا فوذحم لعفب قلعتم رورجمو راج ماللا رسكب (ورمعا ) فوذحلا ادنلا
 ةرهاظ هرخا ىلع ةرسكب ماللاب رورجي هل هبشاغتسملا ورهعو ورمعل وعدم يا ةفوذحم لاحب

 هب ثاغتسملا لهوعف فلالاب اهنغ ضوعي لو ثاغتسملا مال تفذح ثيح هيف دهاشلاو

 را ٠ الم بصنلاو 5 مضلا لع ءاثبلا ثيح نم ىدانملا ةلماعم
 هروهظ نم عنم اريدقت مضلا لع ينبم ىدانم ادي زو ءادن فرحاي ( اديزاي )

 دوم رت ونس ع2 يي 3
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 "الو اعسوو انتقاط قوف نم اهنال بئارضلا ضعب انع اوطقست ناب اذه انبلط ميا فرن

 تاوقاو انتاوقا ب 00 .اكلال ازرق اضل نازانلارعا ع معلطا ول كنا يف بير

 ةعساولا ةراختلا تاذو ةيرثملا ىرقلاب بئارضلاهذهيف انومت 0 الا انلايع

 رع انييني ام ديلا ةعس نم اندنع ناك ول اذبحاي و « ريما راردعساب ةلفاكأا بابسالاو

 نولكأو نم هيلعو ائيلا رظنلا تافلتساو انب ةمحرلا يعدتسي يذإ| ضرعلا اذه لثم

 امب هللا «رعا اوامعاف ةمحرلاو ةلادعلا نم كيف هدقتمت ام كيدل هب عفشي ام يلا ضرحلا اذه
 نرم هئمضت ا! اذه انضرع لوبق يف كيدغت ينلا قالخالا مراكم ترم هيلع ّحرطف
 مدنفا هيلوا رمالاو ماح.رتسالا
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 ا

 ةتافتسالا

 أمنهم || تلالع نيب ةثانعسملاو نيسوق نيب هب ثاغتسملا انعضو

 ٠ بارعالا نم هقح امبعبات انيطعاو همال عم هل يتلا ةكرحلاب
 « سانال. ( يموق لاثم ال ايو يوقك اي ١) «ورمعل » ( (ركبل 0 ديلا

 (”موفاي)الا ٠ زعل ين«لم ,رالا»( ديز) اي٠ ر عاطلا«يش هاولل >(سانلل ايف) ٠ دايدزا يف هثوثع

 - .«انل » ”عاحشلا ( ديزل )اي ٠ بي رالل ضرعت « تالفغللو «٠ ٠ بيجملا «_يمجلل د

 «٠٠ بجملا» ( نابشللو ) ( لوبكلل اي)١ ىونلا نم « يلايو » ىقبا ام ( قوش ايف )
 . (هافعضلل اي) «٠ ءاينغالا >نم( ءارقفلل' اي ١) « ديزل » ( ابمِعاي ) ٠:ءايعذلا ( ةيهادلك اي)
 7 (نيذلل' اي ) ٠ « كودع نم» ( كالي ) ٠ « يخال » (”ديز اي ) ٠ « ءايوقالا نم »
 7 نرد (كل اي) ١ « ريقفلا اذه » ”يركلا ( اذهل اي ) ٠ « نيمواظلل »_ماكحالا اولو

 ( ءايمعلا .ةببصلل اي ) ١ ليوط « ليل »
 ىلي امانب رعا ١

 7 ةقلعتم ةحوتفم هب ثاغتسلل رج فرح ماللا يوقل ءادن فرحاي ( يوقآ اي)
 0! ردم ةرسكب ماللاب رورحم هب ثاغتسم يموقو 'ىحتلا هريدقت اي هنع تبان فوذحم لعفب
 ' هبصن ةمالعو فاضم كس دانم هنال ضيا بوصنم وهو ةبسانمل ةكرحي لحلا لاغتشال
 "0 زاهتخال فيا ةردقملا رجلا فرح ةكرحب لحما لاغتشا اهرربظ نم عنم ةردقم ةحتف
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 قيل رنتي نم ةنا ىلع يخرتلل ةفوذملا ءالا لس ةحتفب بوصنم يونا ١
 (ريمخلا ) هرخآ يف ةرهاظ ةحتفب بوصنم وه فوذحملا فرحلا رظنني ال نم.ةغل ىلعو

 ثينأتلل ءاتلاو ضام لعف لاطو قتيقحح فرح دق ( تلاط دق ) اًظفل رورحم هلا فاضم

 مابفتسا فرح لد .( ناح له ) هيلا فامضم انو اظفل عوفرم تلاط لعاف ( اهةماقا )

 هيلا فاضم. ( رمعلا:) حيرستب قلعتم ( يذ ىلا ) ناحب قلعتم ( انم )ضام لعف ناحو

 ثي>( ريملا مقلعاي)هلوق هيف دهاشلاو ٠ بارعالا نم اللحم ال ةلمحاو. ناحل لعاف( حي رسسن)
 وذش فاضملا مخر

 ءانشنال ضام لعف معنو هللاو هريدقن فوذ مسقل ةئطوم ماللا ( ىتفلا معنا (

 هسا ءاثعلا يف هيتأت يا ةءراضملا هاب ( وشعت ) اريدقث عوفرم هلعاف ىنغلاو حدملا
 عضوم ف ةلخلاو ثنا ءريددقت اب وجو ريعسم هلعافو اريدقت عوفرم عراضم لعف مالظلا

 ( هران وضيلا )هران رض ىلا كوشعل (نراقم هنوك لاح هحدما يا ىتفلا._نم لاح يصن

 مسالا( 'فيزا) هيلا فاضم ءاملاو فاضم رانوهيلا فاضم رانو فاضم 'وض وشعتب قلعتم

 هران نم: ءاحلا نوكتو مدق» ىتفلا معن ةلمح هربخ رخكوم ادعم اما وهو. حدملاب ضوصخللا

 |[ ف

 قج كلين ءانللو وع هريدقن فوذحم ادعم ريخ اماو حجرا !.هجولا اذعو.في راف ىلا ةدئاع

 فني'رط ثعن 0 حودملا في رط يا فوذحم ربملاو ادتبم اماو ىتفلاىلا دوعت هران

 هرخايف ةرهاظ ةرسكب رورجث كللامهلصا ةرورسغلل مخرم هيلا فاضم (ٍلام) مفرلاب هعبت
 ةغالا لع اماو. كلا. هلصا نال ميخرتلل فوذحملا فرحلا رظمني ال نمةغل ىلع نيودغلا عم

 يعض وم ءانب ةرسسك هترسدكو عضوملا اذه ريغ نودي ال فرحلا رظمني نم ةغل يا ةيناثلا

 ثيح ( ,لام نب في رط ) هلوق هيف دهاشلاو نوذحلا فرحلا ىلع ردقم ةفاضالاب هرجو

 كيرلا: رظتعيال نم ةما لع مرح هنوكو ءاددلل الاص هنوكل ةرورضلل ىدانملا ريغ رخر

 هني ونت رعْدلا نزو ءاضتقال انونم هنوكل :

 بولطملا بدح ةدإبلا نع بئارسفلا فيفخت يف ىاهلا لاح ضرع ةروص انبتكأ
 هئاقي في بش هللا كال مايطل ةراسلالا با

 ا اننا: ءانشاو دغرلا رارقساو: ءامساو دعسلا ءاودب ءاعدلا دعب يلاعلا ؟ماقأ ضورعملا

 نا انا ؟تاعرو متلا دعزظ ةلظتسلا ةيعرلاب ةمحرلاو ةفأرلا ةقيرشلا عتاذف دقتعن اذك
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 ( يلغ اب ىلوالا ةغللا ىلع مخري ( ”نايلغ اي ) اهلبق ام حاتفناو ابك رحت اهلا

 ام حاتفناو اهكرحتل اهلا ءايلا باقو نونلا فذحجب الغاي ةيناغلا ةغللا ّلَعو اهلبق فلالاو
 "3" قوبلا فذحب

 ١ زنا ريغ ضيا يعف اي ةيناثلا ةغللا ىلعو 'ىهف اي ىلوالا ةغالا لع مخرب ( 'يبف اي ) اهلبق

 ”نوكي ةيناثلا ىلعو فوذحلا فرحلا راظننال اًريدقث مضلا ىلع هءانب نوكي ىلوالا ىلع

 فذجب نبلاي ىلوالاةغللا ىلعمخرب ( ”نانبل اي ) لاقثتسالل ءايلا ىلعأر ب دقن مضل ىلع هوان

 اهبأ لال اي( تراهن اي )اهلثمو نودلا مضب ا الا لعد ايلقلالاب نونلا
 ةيناثلا ىلعو البق نونلا حتف ءاقب و ةزهطلا فذحب نومي ىلوالا ىلع مخرب ( انهم اي.)

 فصعاي لوالا ىلع مخر ( *روفصع اي ) ءانب مض نونلا مضو ةزمهلا فذحب ”نههاي
 يلصالا همت ريغ مض ردقي لك اما 11 اي ةيناثلا ىلعو املبق واولاو ءارلا فذحب

 ىلع مخري الو اهلبق حتفلا ءاقبو ءاتلا فذحب ”بناك اي ىلوالا يلع مخرب ( ةيتاكأا)
 مخري ( ةبث اي ) روكذملا سابتلالا عقيف ثناوملاو ركذملا نيب ةقراف ”هثات نال ةيناغلاةفللا

 ءاعلا فذحب 0 اب ةيناثلا ىلعو البق مينفلا ءاقبو ءاعلا فذحب تب أ ىلوالا ىلع

 اهلبق حيتفلا ءاقيو ءانلا فذحب ناي ىلوالا ىلع مخرب ( ةنحاي ) ءانب مض ءابلا مضو

 ىلوالا ىلع مخرب ( ةدرو اي ) ءانب مض نونلا مضو ءاتلا فذحب ةْنح اي ةيناثلا ىلعو

 مض لادلا مضو ءاعلا فذحب ”درو أ ةيناغلا يلعو لادلا حشف ءاقبو ءاعلا فذحب درواي

 ةيناثلا ىلعو نيعلا رسمك ءاقبو ءايلا فذحب _عرم اي ىلوالا ىلع مخرب ( بعرم اي ) ءانب
 تفذحب هلساييلوالا ىلع مخري ( بلس اي )ءانب مض نيعلا مضو ءابلا فذحب ”عرم اي
 (سرطب اي ) هانب مهن ءاحلا مضو ءابلا فذحب هلساي ةيناثلا لعو ءاحلا حتف ءاقبو ءابلا

0 3 

 نيسلا فذحب ”رطب:اي ةيناثلا ىبعو»ارلا مهن ءاقب ونيسلا فذحب رطب اي ىلوالا ىلع مخري
 فنروللا فذعب 'وع دج اي ىلوالا ىلعمخري ( ”نوعدج اي ) ديدج ءانبمض ءارلا مضو
 (”نوعرف اي )ءانب مض واولا مضو نونلا فذحب ”وغدجاي ةيناثلا ىلعو ةنكاس واولا ءاقبو
 وعرف اي ةيناثلا ّلَعو ةنكاس واولا داقبو طقف نونلا فذحب 'وعرف اي ىلوالا ىلع مخري

 ٠ *انب مض واولا مضو نروللا فذحب
 ىلي ام انب رعا 584

 ذود شمخرم ىدانم مقلع ديعبلاو بي رقلا نيب كراشم ءادن فرح اي (مقلعاي (

00 
4 

: 



 فو

 فزجب رخر ( اشاي ) :دم ريغ اهنال ءايلا فت لو طورشلاهئافيتسال طقف ءايلآ كفا |
 مو طقف نرونلا فذحب رح ( 2011 )( نيماال )د( لك اي ) اهلثمو طقف ءاعلا ٠

 مو طقف رخالا فذحب اخر ( اتحم اي )و ( اقيم اي ) ةعبار ريغ اهنال ضنا :ايلا فذحت :
 اضيا ءايلا فذ و نيعلا فذحي مرخر ( يبر اي ) ةدئاز ريغ اهمال امم لالا 1
 (ورمحاب)ةعبار ةدئاز ةدمااعال اشيا واولاو ماللاف دي | رخر ( ؛ِضف اي ) ةعبار ريغ اهمال. ا

 ريغ ةركن هنال خرب ال ( الجر اي) ًايئالث هتوكل هطورش مفوتس ريالا
 : ريغو يثالث هنال مخرب ل ) لجراب 0 م ( ةيراجاي ) ه ةهدوصقم

 نفاضم هنال جرت ال يلا لشن اب كاشم نال مخري ال ( ريما ةحلطاي ) ١ ١

 5 ةمكح ل انهند نيتروك ذل نيف انك لع يل امانخر ا
 نم ةغل ىلعو ءافلا حم ءذب فدضغ اي فرحلا رظنني نم ةغل ىلع مخرب ( رفضغاي )

 نوكسب عطف اي ىل ىلوالا ةغالا ىلع خرب ( ”لحطف اي) ٠ ..ءاقلا مشي فيضع نظفت ١
 اقنم اب 0 ةعالا ع مخرب ( ”داقثم اي ر ءاحلا معي مط طف اي ةيناثلا ةغللا 0 , ءاذلا

 لع هنكل فلالا ءاقباو طقف لادلا فذحب اقنم اي ةيناثلا ةغللا ىلكو ظقف لاذلا نذحي

 مضاا لع ينبم ةيناثلا ةغالا ىلتو فوذح ا فرملا ّلِع ًاريدقت مهلا ىلع ينبم ىلوالا ةخالا

 البق واولاو ءارلا فدع ”صنمأي ىلوالا ةغللا ىلع مخري 6م )تفلاللا لعرب دقن

 دارامءارا كفيك ”صنم اي ةنناثلا هغللا و فوذحلا ف لا ىلع م ضأاب هوانب ردقي و

 فد ا للدالا ةغالا لكمخر د( لوضفأب )ةيلصالا همم ريغ ةروض لع هواثب ردقيو
 فرحلا 1 لالا ث مضاا 1 2 ردق نكأ كلذك ةيناثلا هغللا (لعو اهلبق واولاوماللا ِ

 طلته اهلك ا قو نك كلل رجلا يع مه ءانبلل ردي ةينابلا فو لودحلا

 ةغالا لعو ماللا رسكو طقف لادلا فذحب لاخ اي ىلوالا ةغالا ىلع مخري ( دلاخاي )

 ونه اي ىلوالا ةغللا يلع خري ( دونه اي ) ماللا مهو طقف لادلا فذحي ”لاخ اي ةيناثلا

 واولا بلقو لادلا فذحب ىبه اي ةيناثلا ةذللا 0 واولا ءاقباو ل اآانلا ندع

 هغالا ىلعو طقف ءاعلا فذخح 2 ىلوالا هن هللا لع رب ( ”ةوافط اياز بق ا ءاي

 ا, ىلوالا ةغللا لع مخرب ( ( ”ناودع اي ) ةز#* واولأ ب 0 ءاعا فذحي ءافط اي ةيناثلا

 واوا بلقو نونلا فذحب ادع اي ةيناثلا ةغللا لعو اهلبق فلالاو نوتلا فذحي ودع



 1 2 18 امالغ ا بي رقلا نيب كرتشم ءادن 0 ( اذه ذخ امالغ اي )

 3 ظ عنم هرخآ 7 ةردقم ةحتف هبصن ةمالءو ءافلا ةيلقنملا ملكتملا ءاي ىلا فاضم هنال بوصنم

 0 اا( ردو فالازجالةنعفلا اهي لا يما : ةكرحب لحم لاغتشا أهروهظ نم

 ٠ يع ٠.: رمال عف ذخ )هيلا فاض رجل < يف مسا نعةبلقنم اهنال مما ملكتمملا ءاي نعةبلقنملا

 ا هب لوعفم بصن عضوميف بي رقللةراشأ م ءا (اذه)وتنا م عسل

 8 نيسوف نيب هعضوب اهنءيخرتلا هيف زوجي ال اه ىلع انهبنو ةيتالا تايدانملا انمْخر

 -' يفوعسم ريغ هنال مخريال( ديزاي ) طورشلا هئافيجسال نيسلا ف ذحب حر( رطباي )

 (يعساي )طورشلا هئافيتسال لادلا فذحب خر ( لاخاي ) فرحا ثالث رم يوكل طوردكلا
 - ءتادقفل مخريال ةفص ريثءا ناف طورشلا ايفوعسم الع هرابتعال ا 0

 ١ بثاي )و ( ءنحاي ) اهلخمو طورشلا هئافيتسال ءاتلا فذحب مخر ( مطافاي ) طورش

 ٠ طورشلا هئافيتسال نونلاو فلالا ىذحب مخر (< معاي )د ( 0

 ا اي هلال مخرب ال ( الجأ !'ءلاطاي ) فاضم هنال مخرب ال (تادقا
 . مخريال نا هقح (اهانرق باشاي ) جزم 20000
 اذان ليلق وهو هميخرت اوزاجا مهضعبو ( ارش طبات ) اهلغمو كيس دانسا 521
 'باشاد ) امهيف لوقتف يناثلا ءزجلا فذجي همحرت هزيم كىر» عم هميخرت تدرأ

 'اراسلا ندب هجرت حصالا وهو يجزم اكرم ربتعا اذا ( محل ”تيبايز ٠ ( طبات ايو
 ١ لوقاف هزيجي نم احلا رشبري الف _ايفاضا (5 رم ريتعا ناو( ) ل

 اي)و (سمخ اي )يجزم بكرم هناله صليبا

  امخر( تتثاايو نثااي ) يجزم بك رم امهنم لك ناليفاغلا ءزلا ف ذب امخر ( ةسمخ

 " بحب ةعبار اهعوقول امهنم فلالا فذ> ع يجزم بكر ما جهنم الك ال يناثلا ءزلا ف ذحب
 | يل شموة دوصقم 2 هال ةدعاقلا بسح ءايلاو نونلا فذحيب مخر ( كسماي ) ةدعاقلا

 واولا فذت ملو طورشنا هئافيتسال طقف نونلا فذحب مخر ( "وع دجاي (١) يبحاي )

 رغد( يلب )( نق اي )و ( 'يلرغا» ) ( 'ودهص اي ) اهلثمو دمفرح ريغاهنال ًاضيا



1 
 نيش ل لل ا
 .(تمأوا ءأوا مأوا ةماوارتمأ وا "يأوي أ اي) ييلحهتال ماا( يسال
 ويش (.٠ تباوا ”باوا باو! اباوا باوا يباوا يبا اي ) كنبا لب فطعت ”بااي

 -( "يرصاتاي)ةريصاتلم كل
 يليام انب رعا 85

 فرحاي هبارعا قى لوقت مضلا لع هئانب رابشعابف مغلا ط ءانيلاو بصحلاب ( ”ميتان (

 ءاددلا لعفب بصن لحم يف مهلا ىلع ينب٠ ىدانم ”يتو ديعبلاو بي رقلا نيب كرتشم ءادن
 ا ىداتم هنا ُّط 1 بصللاب يناثلا ( مب )و ءادنلا فرب هنع ضوعملا نوذحلا

 هناّكع وا ىنعا هريدقت فوذحم لعفل هب لوعفم 1 ع وا ادنلا فرح هنع فذح فاضم

 لك نم 1 ادب هنأ لعوا بوصتم هال هلحم رابثعاب نايب كطعلقالا مت ىلع فوطعم

 هنال دماج ناك ناو تمن هنا ىلع وا اضياهلحل اعبتهل يظفل ديكوت هنا ىلع وا 2 ظن

 فاضم وبفةروكذملا ةتسلا هبارعا هجوانملك لعو ٠ يدعىلابوسنمملا تا قالا 00

 ىدانمت متو ١ ءادن ف رحاي هبارعا فلوق لوالا < مت بصن ر راثعا و٠ هيلا فاضم( يدع)و

 دنع اذه هيلا فاضملاو فاضملا نيب محقتءيفاثلا مينو روك ذملا يدعمىلا افا هلعج ّلَع بوصنم

 فيما لم نوذعيلا ناقل وت كد لوالا متن نافهريغ دثعامأو هي وبيس

 لمعت سنجل ةيفان ( ال ) يدع متر يدع ميتاي لصالاو هيلع الاد نوكيف يناثلا هيلا
 ةسجخلا ءاممالا نم هنالفلالا هبصن ةمالعو اهب بوصنم اهمسا (ابا ) ةيديكوتلا نإ لمت
 طرش وهو ابا تعن بوصتم فود_>(4 قاعتم رورو راج ( <( فاسأل 0

 انااناغن 3“ يف ففاكلاو فاضم اباو ةدئاز ماللا ليقو ٠ هيلا فاضملاك هل اتم نوكيل هيف
 عراشضملا مزجت ةيهان ( ال ) دوجوم هريدقت فوذحم ال ربخو امئادنيلقاعلاةعام ةمالع ملاو

 ةيهانلا الب مزج لحم يف ةليقثلا ديكوتلانونب هلاصت ال متتفلا َلَع ينبم عراضم( 53 :.هلي لأ
 لوعفم صن لحثيف فاكلاو بارعالا نم هل لحم ال حئتفلا ا 1 فرح نونلاو
 لوعفم فوذحمع قلعتم رورجشو راج رش. يا( عاوز مدقل م يبلاو مدقم لوا هب

 0 5 أيا لما ( "مع ةيلصاخ ري نضلاو ترلو لم بصني هلآلا شايل 100
 ةلاح كي ىدادللا ظفل رركت ثيحع« يدع م مي اي » هلوق هف دساللا ١ اظفل عوفرم

 يناثلا يف بصنلا بجوو بصنلا زاجو مضلا َلَع ءانباا لوالا يف ذئنيح زاجت ةفاضالا



 . ادنلاب دوصقملا وه هنال عفرلا هيف بجو لاب نورقللا عباتلا ءادن ىلا هب لصوتلل قوس

 ا وعابخلا ) ٠ اندثنا عوبطملا رعاشلا اهيااي . ( ةراشالا مسال تعن وهف نيلاحلا الك ىلعو

 عل عوبطملاو كرعت هنأ 7 طقف عوفرمو ةيسجلا لاب نورقم هيك ّ وهو يا عبات

 ٠ لوقلا لطن ال 0 بيطخلاا اهيااي ٠ ( طقق ضيا عوفر» وهف رعاشلا وهو يا عبات

 تمن ةةوفملاو تعن 0 عوفرمو ةيسلجا لابن ورقم هكحّت وهو يأ عبات ب طبل

 ٠ حاجنلا * جرت ”لهتملا ”ذيملتلا اذه اي : (طقف ضيا عوفرم وهف ييطالا وهو يا عبات

 ناف بارعالا ثيح نمو لاب نورقم مسا همكح ىلع وهو ةراشالا مسا عبات ذيملتلا )

 ناكناو بصنلاو عقرلا هيف زاج هل حضوم عباتلاو ادنلاب دوصقملا وه ةراشالا مسا نك

 دهتجلاو مفرلا عباتلا يف بجو لاب ا لا ءادن ىلا لصوتلل ًاقودم ةراشالا مسا

 مدقنا# طقف عفر وا اًبصنو مفر هبارعاكهبارعاف ذيملتلا تمن يا ةراشالا مسا عبات عبات

 ملكتملا ءا ءاي ىلا فاضملا:ىدانملا

 هجوالا نم هيق زوجي هاتيطعاو ملكتملا ءاي ىلا ةاذمالا هذهيف ىدانملا انفضا 5

 00د الغ وا امالغوا مالغوا يالغ وا يمال اياز! فعب لعن مالا

 اهيا لقا 10 ديع وا دبعوا ادعوا رديعوا ”يدبعوا 'يدنعاب)ْن ماما فق دنع اي

 ٠ (تباوا”باوا باوا ابا وا باوا 'يبا وا يبا اي ) يمارتحا فلطارع ليلا ىألا

 موقلا نامالا نب ,ااي (٠ معوا 0 . مع وا 'يمع دا يم نبااي ) تئج ىتم معلا نب | اه
 يذيحاناي)كضرف أرقا ذيملت اي ١ (تءاوا ام 270 مي ولائي أ وا ”يمأنبا اي)يفوفعضعسا
 يمح دا يم ةنبااي) يلكت مما يباب (زيلت ل ننال اديك ولا ذات رق يضل ا
 .( موا امنوا + ول ا يعأ ةنبأ بأ يعجتا الا ةعبااي“ (٠ معوااعوارم عوا

 ضاق اي (٠ تداوا ثءاوا م ا اول و *يالولا لا اي) زعتنا مالا اهتيا

 ةيحالا عبر ىلعافق تن ,الياخ اي -( ياتفاي ) مدقن ىقف اي (٠ يضاق اي ) قلاب ا
 يمداخو ا يداخ اي ) يئارو_شما مواخان ٠ .( ”يالوماي ) يبب ًاقفر ىلوماي .( يليلخاي )

 00 .( لتانابر ) لتاق اي كامحر (٠ ٠ 'ءداخوا مداخو ,ااهدانعوا مداخوا

 | .انعزجم مالع مالا قيقشاي ٠ ( ”خاوا خاوااخاوا _خاوا يا وا يخا اي.):ضارعالا

 ا 2و 0 ب عع بوسام

 ”هايوومل ةخخح 0

 :هةنضسحؤفما
, 



 ”ليلخ اي «(فاضم هنال بصنلا بوجو انه عباتلا مح) قالخالا رك ثدعس اي +( لاب .
 بصنلا بوصنملا عباتلا اذه عبات حو فاضم هنال بصنلا انه عباتلا كح ) مدقلا اب محاص
 ىدانملا ظفلل ةاعارم عفرلا زاوج انه ىدانملا عبات مح) انيبأ يككلا 0 :(طقف اشيا

 اذا عفرلا برعملا عباتلا اذه عبات يس زوجيو هلحل ةاءارم بصنلاو اريدقث مضلا ىلع ينبملا

 مضلا لع ءاعبلا يدانمل عبات كح ) ”لوسرلا 'سرطب ناعمس اي ( بصن اذا بصنلاو عفر
 هظفلل ةاعارم عفرلا ينبملا عباتلا اذه عبات مكحو الدب هنوكل لقتسملا ىدانملا 2 يف هنال

 ىلع ءانبلا انه ىدانملا عبات مكح ) شبجلا ريما”ركيو ديز اي 2( هلحل ةاعأر

 بصنلا مباثلا اذه عبات كحو ىن فطع هنوكل لقشملا ىداخملا 5 3 هنا مضلا
 (٠ فاضم يا درفم ريغ هنوحل طقف

 امهعبات عبات ىلاو ةراشالا مما عباتو يا عبات ماكحا ىلا ةباعكلاب انرشا 58

 ثيح نم همكح ىلع وهو يا عبات نيذلا ١) نومركل منا بيغلاباودم 1 نيذلا اهيا اي
 هنا ىلع طقف عفر عضوم يفف هبارعا ثيح نمو لاب م لوصوم مسا يا هفنص

 كيسا هفنص ثيح نم همكح لع وهو يا عبات لجرلا) ٠ لقاعلا لجرلا اهيا اي ٠ ( تعن

 نايب فطع هنا لع ظقف غوفرم وبف هبارعا ثيح نمو ةيدنجلا لأب ”رورقم مما
 مسا عبات ٠) لاما ندك يذلا اذهان.“ بتاكلا اذه اي ٠ لجرلا اذهاي ٠ ( دماج هنال

 نمو لابن ورقم مسا يادمكح ىلع وبفيذلاو بئاكلاو لجرلا وهةلثءالا هذهيف ةراشالا
 عفرلا هيف زاج هل حضوم عباتلاو ادنلاب دوصقملا وهةراشالا مسا ناك ناف بارعالا تح

 لاب ثورقملا عباتلا ءادن ىلا هب لصوتلا اةودم رانا مسا ناك ناو ٠ بصنلاو

 بحاص عضاوتملا اهبااي ٠ ةأرملا اهتيا اي ٠ ( ءاددلاب دوصقملا وه هنال عفرلا هيف بجيف
 يأ فصلا ثيح نم همكح ىلع وهف عضاوتملاو ةأرملا نيلثملا يف يا عبات ) ١ ةنكسملا

 نايب فطع لوالا نا ىلع طقف عوفرم وهف بارعالا ثيح نمو ةيسنجلا لاب نورقم
 ةراشامسا يا كح ىلع يا عبات ) ٠ كضرف نقثا ”ذيملتلا اذ اهيا اي ٠ ( تعن يفاغلاو
 مسا عبات ٠ حنت انيلا رظانلا اذه اي (١ عوفرم ةراشالا مسا اذل عبات لجرلاو ( اذ ) وهو
 ةراشالا مسا ناك ناف بارعالا ثيح نمو لاب نورقم مسأ وهو همك َّط هراشالا

 ةراشالا مسا نراك ناو بصنلاو عفرلا هيف زاج هل حضوم عباتلاو ادنلاب دوصقملاوه ٠

 مو

3 : 
 0 ذو
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 1 ١ "م

 ءنبلا انه عباتلا مح ) .دلاخو ”كب ب -( كلذك ىدانماو فاشم هنال بصنلا انه ميال
 عباتلا مح ) ينمحرا دواد "نب ”عوسإ اي٠( كلذك ىدانملاو ةفرعم درفم هنال مفلا ل
 ىلع وا مغلا ىلع هئانب زاوج بيكرتلا اذه يف هك ىدانملا اماو فاضم هنال بصنلا انه

 فاضم هنال بصنلا انه عباتلا كح ) ينخا نبا ”سرطباي (٠ هطورمشب نبابفوصومهنال حتفلا
 ٠ ( طورشلا مات ريغ نب اب فوصوم هنال مغلا ىلع ءاثبلا ىوس هيف سيلف يدانملا اماو

 كوس هيف سبلف ىدادملا اماو درفم ريغ هنال بصنلا انه باتلا كح )ورم "نب ا

 لوسرلا سرطب اي (٠ لع ريغ وهنكل لع ىلأ فاضم نباب فصوناو هنال مضلا ىلع ءانبلا

 نيعججاوأ نوعمجا 0 (٠ لاب نورقم تعن هنالبصنلاو عفرلا زاوج انه عباتلا 9 !
 اه عباتلا 5 ديعسلا لجر اي (٠ ديكوت هنال بصنلاو مفرلا زاوج انه عباتلا 5
 عباتلاكح) ”س سابعلاو ركب اي ٠ ( ةفرعم تعن عباتلاو ةدوصقم ةركن ىدانملانال مفرلا
 انحوي اي (٠ ةفرعم درفم ىدانملاو لاب نورقم قسن فطع ةنال بصنلاو عفرلا زاوج انه

 - رم ةلكمالا هذه يف عباتلاكح) .نولك ءان اي٠ كلك لاجراب هك سر

 بطاخغلل والصالا رابتعاب بئاغلل هيف هنوك زاوج ىدانملا لع دئاعلا هب لصتملا ريهضا| ثيح
 ”00 | | ]قف هلال طقف نمنلا هكك بارعالا تح نمو: يرتك لاخلا راجعا
 ديكو: وا فاضم ىدانم اما هنال بصنلا بوجو انه يناثلا مسالا مكح) ليظا ةرغ
 هئانب زاوج هك ىدانملا فتوالا مسالا اماو حاضيالا رظنا ثا نايب فطع وا

 ِ ع ا اي ٠ ( فاضم 0 هنال 510 هبارعاو مضلا ّط

 مضلا ىلع ءانبلا اما يفاغلا مسالا 5 و طقف مضلا ىلع ءانبلا ىدانملا كا لوالا مسالا

 . هنا يلع بصنلا اماو هظفل رابتعاب لوالل ديكوت هنا لع عفرلا اماو ٍناث يدانم هنا ىلع

 طقف بصدلا انه عباتلا كح ) ”ميركلا هللادبع اي (٠ درفم رركم هنال هلحم رابتعاب هل ديكوت

 بصنلا انه :عباتلا ؟2) ركب بحاص رديز مالغاي «(فاضم يا درفم ريغ ىذانملا نال
 عباتلا 3 )هلع ”مساولا دي ز اي (٠ درفم ريغ يا ىدانملا كلذكو درفم ريغ هنال طقف

 عبات هنال هلحل ةاعارم بصنلاو ظظفل مغلا ىلع ينبملا ىدانملا ظفلل ةاعارم عفرلا زاوج أنه
 ةاعارم عفرلا زاوج انه عباتلا كح لم 1 ةرقاظلا عوسإ أ (٠ لاب نورقم يظن 50
 فترورقم يظفل فاضم عبات هنأل هلحل ةاعارم بصنلاو اظفل مهلا ىلع يببملا ىدانملا ظفلل



 لعتلاهذه ذخ فاكسالا ”مالغ اي ءاوفق 0
 عنتما ثيحىلاو ىدانملاو ءادنلا تفرح نم لكف ذح زاج ثيحمملا 0 اب انريشا ؟ ه١ ظ

 ٠ (ىدانملا الو ءادنلا فرح فذح هنف زوجي ال )يالس غلبف تضرع اما اك ارايا

 فذح زيي مواي هريدقت ءادنلا فرح فذح هيف زاج ) ميظع باو 3 اوبمآ نيلفلااع
 هريدقنو ءادنلا فرح فذح هيف زاج )كعنا سدقتيل تاومسلايف يذلا انابا (٠ ىدانملا

 زوجي الو ادتلا فرح فذح هيف زوجي ) اذه لمفاهلادبع اي ٠ 1 ىدانملا فادح زي واي

 هريدقن ىدانملا فذح هيف زاج) اليدس لوسرلا عم ثتزخاتنك ىتعيلاب0(ىوالا 00

 موق اي هريدقت ىداملا فذح هيف زاج) هب رش ندملا نيوز ”توريب اي (٠ يعوق اب
 تزرب هذه ٠ (اي هريدقثو ادنلا فرح فذح هيف زاج ) فخ ال سرطب (٠ خا توريب

 فرح فذح زاج) "ليل حبصا (٠١ هذه اي هريدقتو الياق ءأدنلا فرح فذح هيف زاج )اعل

 فذح هعمزوجي ال ) يظع ءلكأ ىجري امظع اي (٠ ”ليلاي حبصا هريدقنو اليلق هيف ءادنلا

 كي ديس ايه ٠ ( ءادنلا فرح فالح هعم عنتمي ) يديب ذخ الجراب ٠ ( ءادنلا فرح

 عنتمي ) ءاكبلا عفني اذام يا كيسا ٠١ ( اي 00 ءادنلا فرح فذح عنتمي ) ليلجلا

 (زاوج كت دانملا فوذ انه ) انعفني ام هقفن انتيل اي (٠ اي ريغ هنال ءادنلا فرح فذح

 هريدقنو ازاوج فوز ىدانملا انه )ضاي رلا رظنم ل محا اماي : ٠ ٠٠ انني موق أي هريدقتو

 ٠ (مئا ام يخا اي ٠  1ريغهنال ءادتلا ةرحفذح عنتي)حرشلا يلع دعالضافلا يذاعسأ يا(٠

 ىداتلا عبات

 ابيطعاو ةدرفم ريغو ةدرفم اهلك تايدانملا عباوت ماكحا ىلا ةباتكلاب انرشا

 عباتلا ما هبارعا ةكرح الك
 درغم ىدانملاو لدب هنال مهلا لع ءانبلا انه ىدانملا عب عبات كح ) سرطب ناععم اد

 (٠ درفم ريغ لال ايسناانج عمان ل مث تيل مالغاي ٠ ( ةفرعم

 لجر اي (١ فاضم يا درفم ريغ ىدانملا نال بصنلا انه عباتلا مح ) هللا د يعو اناخا اي

 00 ةدوصقم ركن ..ىدابلاو ةفريم تدل دال مفرلا انه عباتلا 5 ”لضافلا

 9 ) هيلع ديانا اي + ( فايقم هنال نسل و عباتلا يح ا طرا

4 



 ىدانملا

 هئاثنو هبارعا ىلاو ىدانملاو ءادنلا فرح عون قارس

 بي رقلاو ديعبلا نيب كرتشم ءادن فرح ( اي ) : لك "وي ءيش مك دنع له نايتف اي
 لفارس (10) ارغب 01 رب اي نم ةدوصتما ٠ ين يشم قداس ( كاع
 00000000 03 ةقرعم درفم داعم( "سرطب )  رقلاو ديعبلا نيب كرتشم ادن

 :يدييب دخ 0 برعم فاضملاب هبشم ىدانم ( بيج ) ديعبلل ادن فرح ( ايأ ) :لئاسب
 | ةدوصقم دبع 0 1 رقلل اذن نق زج 50

 ىرداثم( عوسي ) بيرقلاو ديعبلان يب كرتشم ادن فرح (اي): ينمحر أ دواد نب عوسياي 1

 ىدام( هللا هز دعلل ءادن فرح( يآا) هلأ اوقثا هللا د يا ٠ ينبم ةفرعم درف»

 بي رقلاو ديعبلا نيب كرتشم ءادن فرح ( اي ) : ”لضافلا لجر اي م 37 ردم اد

 قرع (اي ): اليلق اهب افق اهسيع ييداح اي: اي 0
 ْ "0000| ل (1) : اوييتت نيلفاغأ ٠ برعم نا ( ندي داح] ٠ كرم ادن

 ؟ لكيلا للتت ال اناباايه ٠ برع. ةدوصقم ريغ ةركك درفم ىدانم ( نيلفاغ ) بي رقلل ءادن
 (اي) : رك ذت ىف ' هاي + ثرعم فاضت ىدانم (انابآ) ديلا ءادئ افرع ( ١5

 مضلا يلع ىلع هؤانب ددج لصالا يف ينبم ةفرعم درفم ىدانم ا

 هول رم يداثم ( ”لضاف ) بي رقلل انتر ىلا ( 60 2 ٠ اريدقن

 ىدانم ( بلاط ) ديعبلل ءادن وا كا ) : ال لعلا بلاط يا - ينبم ةدوصقم

 اا | اني[ كلرتخم ءادن فرح ( اي ) : رعاشلا اهيا اي تفق + برعم فاضملاب ةبشم
 . ينبم ا درفم

 ٠ ىلع ىدانم لك ان رجاو اهلك ء ادنلا فرحاب ءامسالا هذه انيدان 3

 ي٠٠ يع ”فعالضافلا ”ذاتسالا اهي اايء هب رخشفت اننا ل

 ابرجث ٠١ برعلا مالك يف افرصتماي ٠ يديب اذخنيلجر ايا ٠ ينبحنا ”سرطب اي٠ ”لامت :فسوي
 ا ال] ارعر دا. هلي اونم ١ نيذلا اهيااي*دالبلا ما 00 ” لا اياك لا
 ةلوثمالا يظفاح اي : ق قلطنملا لجرلا اي ٠ ينمحرأ هللا اي ٠ ءارقفلا اوثيغا ءاينغالا ءال وه ايأ



 ارك اذك0)ةليل اذك و اذك ترهس» .( ةرهاظ ني رورج اهزيسم( نط نمو
 .( طقف بوصنم اهزيمم ( ةليل )و هيف لوعفم يا ةيفرظلا لع بصن عضوم يف

 لي امانيرعا "0
 1 1م لع عضوم يفنوكسلا ُّط عم ددعلا نعةيانك ةيماهفتسا ( مك)

 ( كلام ) واهربخ مدقث صقان_ضام لعف ( ناك) اًظفل بوصنم اهزيم ( ًاهرد ) و مدقم
 ٠ هيلا فاذم فاكلاو غفل عوفرم اهمعس| 4

 يا ةيردصملا َّلَع بصن عضوم يف نوكسلا لع ةينيم ريثكتلا ءاشال ةيربخ ( ؟)
 ءات هلعافو ضام لعف ( كتيبن ) هيلا اهتفاضأب رورحم اهزيمت ( هيدنت ) قلطم لوعفم
 ادعبم لصفنم ريع تناو لاحلل واولا ( تناو ) بطاخلا ريض فاكلا هلوعفمو ملكتملا

 ضام لعف ( تقفنا ٠٠٠١) ١فاكلا نملاحلا ىلَع بصن عضوم يف ةلملاو هربخ ( ”لفاغ )و
 هب لوعفم بصن عضوم يف ينبم مهبم ددع نع ةيانك مسا ( اذك ) ملكتلا ءاث هلعافو

 الل توضتم ابنك رع ( مجرد |وابلفا يلا ىل نواس انكو ةفطاع والا ( ٠١١

 أدخبم عفر عضوم يف ينب» .ريثغكتلا ءاشنال ةيربخلا مك لثم ةياك مسأ( 0
 يفةلججلاو وه هريدقت رتئسم هلعافو ضام لعف لاق اظفل نيرو اهزيع

 ٠ لاق لوعفم بصن عضوم يف ينبم بيرقلا ةراشا مسا ( اذه ) ياك ربخ مفر عضوم

 ةهاكفلا هذه انبتك "4

 دق هبحاصل اهدحا لاق قي رطلا يف امه ذاو هب ابهذو رامح اقرس نيصل نا ححي '

 هعيب كلل رسدت اذاو رامخاب تنا بهذاف قي رطلا هذه ذخا نا يلع بجوت ةجاح يل تنع

 لجر هيقل الا اليلق 0 لف رامخاب اهدحا راسو اقرتقاف اذك عض وم يلا ينفاو مث هعبف

 لجرلا. لاق هنمث لعاقفتي ترا لبق راجلا مييهمواسف ةيكاشلا نم ليلا ١ ٍةبَط هعم
 اباهذ اطوش هي رجي ذخاو راما لجرلا بكرف لءفا هل لاقف هودع ربتخا ينعد صل :

 هعوحر نم سني و مربت ىتح هةعوجر رظتنب صللاو م مو هب بهذ 3 ىلا ابايا اًطوشو

 نمار هاعاف كاملا تب م1 لاسفل قبطلا ذخاف هب هردغ قققحتو

 ٠ ١امبقي رط يف اهذو هيحاص كدحضف ٠ 16 قبطلا اذهو هلام



  ئىفتقمىلع هوارجا اشيا هيف زوجي و زييمتلا لع زئاج هبصن ريغ دنعو موق ددع بجاو
 - فوذحم ذئنيح زييمتلاو يناتا لعاف هنا لع ًاضياهعفر زوحيةلاخلا هذهىفف هلبق يذلا لعفلا

 'ء (٠ لخا لجر يلاتا ةرم مك يا
 نيلاله نيب هتلمخ عم هانعضرو هب انحرصو ةي ربخلا مك زيمم فذ>ىلا انرشإ 6

 ريمزت مث وا ةرم مك هريدقت فوذح ةي ريما م زيم )اوصقرت ملو | انرعز مك

 مواَقرم» مك هريدق' فوذحم م زم ) ٠ اوكبت ملوادحن مكو ( اوصقرت مو «انرمز

 مكح ٠ دعس ناك ل هاج لهاج كو اسيعت ناك لئاع لقاع مك ٠ ( اوكبت ملو « نحن حون
 مم وا ةرم» رك هريدقت فوذجحم مك زيمم ر الاس مهيلا كعوجرب كتوخا كبحوف
 كنار ذابكب كما نيع .ترق 5 ( املاس مهيلا كعوجرب كتوخا « كب حرف حرف

 « نيع ترق ,ةرق مك وا رةرم» مك هريدقت فوذحم مك زيمم٠ ةيفاعو. ةحص ائاتمم

 كنلاس نوبئاغ متئاو كددع !:لج ةءاس نممك٠ ( ةيفاعو ةحص ماتم كتار ذا كم
 «كتلاس لاس موا يم 1 هريد_ةل فوذحم مك يمت ) لعفت ' تناويلروزتنا

 مك هريدقت فوذحم مك زيمم ) قملا نع سانلاىاعتي مك (١ لمفت مل تناو ينروزت نا
 ءادمرلا نيعلا سمشلا يذأوت مك 0( قحلا نرع « سانلا ىناعتي _ ماعت مك واٌورم»

 ' ( ءادمرلا نيعلا« سلا يذذوت ءاذيا ركوا رةرم » مك هريدقث فوذحم مك زيمم)
 امههبارعا لحم يلاو .”ياكو اذك زم ىلا انرشا 7
 اهزيعم (امهرد)و هب لوعفم بصن عضوم يف اذكو اذك ) مشرد اذكو اذك تضبق

 (ملاع نمو ادئبم عفر عضوم يف ياك ) اذكه يأتري ملاع نم ياك (١ ظقف بوصنم
 ةب ردصملا لعبصن عضوميفاذك واذك ) ةب رض اذك واذك تب رض ٠ةرهاظ نمب رورج هزيم

 يف "ياك كترز ةرايز نم ياك (٠ بوصنم اهزيمم ( ةب رضو ) قلطم لوعفم يا
 .٠(ةرهاظ نيرورحش اهزيمم ( رقراي ز نم )و قلطم لوعفم يأ ةي ردصملا ىلع بصن عضوم
 .(طقف بوصنم اهزيمم'اباتك )و ادعبم عفر عضوميف اذكو اذكراباتك اذكو اذك ىدنع
 اياد ( اهرد )و ناكر بخ د عضوم يف اذكو اذك )امهردانكو اك كلام ناك

 (لامنم)و مدقم ناك ربخ بصن عضوم يف ياك) كلام ناك لام نم يكأك (٠ بوصنم
 ٠ بصن عضو. يف ياك) ةسردملا نم تدرط ذيل نم يك ٠ ( ةردهاظ نمي رورجت أه زيمم



 ايزل ١

 ٠ كانا :ةلورتو مك ةرحشلا نم تفطق « ةرمأ ١ . 3 ىلا كرفس يف تقفنا ْ ٠

 1 هب رقلا 0 ُْ ا 1 ريرخلا فائصا نم مك « لق مك

 تع م 0 2ك ١ ترا

 ةب ربخلا مك بارعا لح ىلا انرشا

 (٠ ادم. عفر عضوم يف هب ربخلا مك) نارسخ وهو ةسردملا نم جرخ رذيملت مث
 كيلا ترظن رةرظن مك ٠ (!ادثبم عفر عضوم يف مك ) رصم شرع ىلع ىوتسا كلم مك ٠
 كتيبن ,هيبنث م (٠ قلطم لوعفم يا ةي ردصملا ّط بصن عضوم ف 0 ) فقاو تناو

 تام رةأرما مك (٠ قلطم لوعفم يا ةي ردصملا َلَع بصن عضوم يف ؟ ) لفاغ تناو
 عضوم يف 17 مئان تناو |هترهس هايل 3 :( دم عفر عضوم يف مك ديحو وهو اهدلو .

 23 ةراشا م

 بصأ مضوم يف مك ) دفتسا ملو تسرو ةئس مك (٠ هيف لوعفم يا ةيفرظلا ىلع بن

 95- عضوم يف مك ) قشمد نم انج رخ ةادغ ا:ك م (٠ هيف لوعفم يا ةيفرظلا ىلع
 بصن عضوم يف 5 ) صوصالا ترثأت ذا ةمركملا تكتسح (٠ مدقم ناكل ربخ
 ٠(هب لوعفم بصن مضوم يف 5ك ) اًباتك حتفتتناو تعلاط تاعك 5 هب تلوعفم

 ةب ربا مك زيمم ةلاح ىلا انرشأ 4

 ةمالعو هيلا اهتفا ناب رورحم عمج ةيربخلا مك زي ) انرفس يف اه انقفنا ريناتد مك

 مكروزا ناتدرا ةرم مك 0( عومجلا ىحتنم ةغيض هنال ةرسكلا ني اشو 0000
 مكزيمم ) اهجاضنا لبق فطقث ةرمث نم مك (٠ ةفاضالاب رور درفم مكزيمت ) ردقا و

 رورحم ممج مكزيم ) ءافولا اوظفح امث مهتب ماوقا نم مك ٠ ( ةرهاظ نمي رورحت درفه ٠
 «ثيب لصف هنال بوصتم عمج 0 ائلَش نوال اهلك مث دنع مك (٠ ةرهاظ نع

 ةفاضالا عانتءال بجاو ليقو حجرا انه هبصن نركل هرج زو و فرظلاب مك نيبو

 نيب و هنب لصف هنال بوصنم درفم مكزيم ) ينعفني ال اًدبا يل مك ٠ ( حاضيالا عجار )

 11 نيعاو ليقو حجرا هيصن نك هرج زو و رورو راجلا وهو فرظلا هبشب مك
 0 ٍق ل لصف عم رورج درفم مكزيمب ) اهرهشي دهتجم ذيعلت ةسراللا ف 31

 ردغب نا دب ري الجر نانا مك (٠ مدقتث ؟ مجرا هبصن نكلو زئاج اذه هرجو رورحلاو

 ةلاخلا هذه يف هبصنو ةيلعفلا ةلجلاب مك نيب و هئيب لصف هنال بوصنم درقم مكزيمه ) لا
 اي
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 لون

 رودصلابو ةرمسع بواقلابو 0 نويعلاب ذخأت ةئي دم 1 توري 5 كن اذجن

 امأ توريب ىلا اذه دعب قوشلا قيدصلا اها ك هيب اما ٠ احايزا سوفتلابو.اخارشتا
 هللا ءاش نا ١ ربحا ريما تال ققحمف اهيلأ ف تفصو ام ةئور ىلا نيئالا كذخأب

 تايانكلا

 - عال بجوي نم دنع ةيمابفتسالا 8م ّط نم ةدايز بوجو ىلا انرشا "1

 ' نيسوق نيب ءعضوب ةردقم نم هرجو هبصن زاوج ياو نيااله نيب هعضوب
 ٠ «باتك نم» تارت مك -رادلا هذه تب راشا ( راثيد / 35 . قودتملايف 2-0 2

 ٠ « ملا نم » تفرع 5 ٠تبهذ ( ةئيدم ) < ىلا ١ تدنب اراد «٠ ةرم نم» تنطق
 ٠ كتديصت عيب ك٠ كتيضق تبنب ( اناهرب ) 5 لع ٠ كرفس يف « خسرف نم» تءعطق 7

 «ودع نم 2, ت راد 1 » ا نم 2 جس 5 كل ًاقيدص 6 ترن (راد ؟ يف

 ارجو اًبصنو مفر ةيماهفتسالا < بارع! لحم ىلا انرشا 3
 0 2 9 م 0 1 1 عفر عضوم ف 9 صفقلا ُ اروفصع

 ىلع بصن عضوم يف )  هيلا ”تفنلا ةتافتلا ك ٠ ( هيف لوعفم يا ةيفرظلا لع بصن
 كيسا ةيفرظلا ىلع بصن م ف 5 تروس هلي 5 قلطم لوعفم يا هي ردصملا
 [) تلكأ اًقيغر ؟ (٠ ادتبم مفر مضوم يف ع ) هتداهش ذخا (ذيملت ٠ ( هيف لوعفم
 نرُك (٠ هب لوعفم بصن عضوم ٍُف 00 ارطس 1 هب لوعفم بصن عضوم يف
 هس ؟) اذه تيرتشا رانبد 8 لا فار مضوم يف ك ) تضبق باتك <

 مجرد 3 مدقم ناكل ربخ بصن عضوم يف ك كلام سارناك ؟ (٠ :أيلاب رج عضوم
 مك] كقيدص دنع تغكم ةعاس ك » ( ءابلاب رج عضوم يف 5) باتكلا اذه تذخا
 مضوع يف < ) ةليالا هذه لتا اقيض < 0 كيف يأ ةيفراقل ىلع بصن عضوم يف
 ٠ (قلطملوعفميا ةيردصملا لع بصن عضوم يف ؟) راهتلايف تلكأةلكا ك٠ (ادقبم مفر

 لاه ناب هاتعضوو هب ادحرص ناب ةيماهفعسالا مك نين فق ذح ثيح ىلا انرشا 3"
 نم تاعبق « را 5 كلا ف اياعك مك“ د ز تبر « هبرسضض »

 «رانب د2 ف ٠ كناعس 5 0 51 ترص <« يو 7 م ٠ ترمس « 2 2 ل ٠ ديز



 لشرق

 ناب ىملما توريب ةئبدم كل فصا نا ةرملا هذه تيار كنيع هب رقتو كسفن هيلا حاترت
 نيللى يونغ ءيه-توريبام ك رادا اموت وريب لوقاف كتدارا قبطو كتبغر ”قفوكلذ
 هتالصاح طحمو هتاريخ طبهمو نائبل ةئي دميه املا يف ةعرابلا اهنساح يف ةيلهتلا ةيروسلا
 ةب راجت ة ةضرف لب ا هئاينغاو هيعرا ف لاحر 0 اهيلادت ارداصو هتادراو املي

 اهينأت امظع 50 ءاكحالاو ناقثالا نم تغابو اهتراخ قظن تءسنا دق ءاحيفلا قشمدل
 نيصحلا يحرلا اهأف رميف يمرتف بوص لكن م ملنسلا و عئاضبلا فانصاب ةيراجتلا رخآ وبلا :
 ناقتالا يف ةياغ ديدج زرط ع اهلك تمر ردقف اهقاوساو اهتينبا اهأو ٠ ةيئمطم ل

 روصتتا اهيفو ةنقتملا تيناوملاو ةكحلا نزاخلاو ةطلبملا ةبحرلا قاوسالا اهيفف ماكحالاو
 تضعو يصخ تعرماو ًاقنور تدادزا دقو ةعساولا رودلاو ةخذابلا حورصلاو ةخاشلا

 قيسو (خ (ح اهئايحا نيب عزوماهقرتخاق اهيلا لكلا رهن ءامرجم نايا
 تيب لك ماما ىرت ىت> ”الزنم ”الزنمو اتيِب اًثيب اهلزانمو !تويب يفو ًاقوس قوس !هقاوسا

 راهزالاو رضحخلا فانصاو لخنلاو هكاوفلا راجشا اهيف ةضور راد لكو لزنم لكو

 ريمدلا هاملا اذه رحب قشمد نساخم اهيلاتمضنا دق اهب يناكف ءاملا اذه نم ضو ابق
 دئارجلاو عباطملا ةزاكب.ةيروسلا ندملا نهاهريغ تقافو:توريب تزاشنا كي ا

 ةيروس ةئيدم كلذ يف اهيهاضت ال ىتح اهتاقبطو .اهتاعزنو اهفانصا مرتك لع سرادلا)

 اهينكاس ماحدزا عم اهئاوه ةدوجو اهئام بيط اهيف ةماقالا كي ةبغر ءرملا دي زب اممو
 قرط لاصتاب ةحارلا بابسا رفوتو اهتشيغم ةلوهس مث بوص لك نم اهيلا نيدفاولاو
 كلذكو قشمد نيبو اهنيب يديدحلا طخلا ه١ ةصاخو نان تالت قرا( )1

 طوطخ اهيف تدتما دقمويلاو زافلاب "اليل اهتراناو ناورسك ءاضقنم نيتلماعملانيبو اهنميب
 داحتالا ةحاس يف عمججت ةنيدملا يلاعث ةليمرلا لع اهطحم نم جرخت ةيئئب ربكلا تاراطقلل
 بهذتو ءيحن توريب رهن ىلاو كابشلا نرف ىلاو ةطسالا ىلاو ةرادملا يلا اهنم عزوتت مث

 ٠ تاقبطلا لك نم باكرلاب ةلذاح ليللا نم امي زهو موي لك ةباحت اباياو اباهذ ددرتتو

 ترك ذام كبسحو ٠ مالك هفصوب ضهني الو ماقملا ردص هنع قيضي امم كلذ ريغ ىلا

 ال رهاوظلاو رضاوحلا ةلبج تاهزتثملا ةعيدب ةي رات ةيلع ةئيدم توريب نا ىل. اليلد
 ٠ ةيروسلا ندملا يف مويلا اهل دن
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 « اهيضا» تياتم «,٠ ةثالثا ت 0

 دادعالاهذهاتف رع مم هبسجب اهنم لكدعب هكح هانيطعاواهبساني ازيممدادعالاو لامس

 00001 ١ ]رار نورشع يلءاج * اناعسب ر شع ةسمخ تعب * تال ينام يدنع

 تاعف اذام ٠ مالقأ ةسمخ تعب ٠ بك ةعب را تيرتشا ٠ ارانيد نيسمخو ادحاو الا

 يس يتقفن تغلب ' دئاصق عبس تمظن «ارائيد نوعست يددع كل ٠ امهرد رشع ةعبسلاب
 فاالا ةعب را تلسرا له ٠ مهردلا ةئاهسمخب تلهف اذ ام ٠ مرد فلا رشع ةثالث ةئسلا

 هزنتلاتقو يف بةكا . ,لايل رشع ترهس . رهشا ةعبس توريب ةئيدم يف تقا . مرد
 ةنس ةرشع يتنثا نطولا نعتبغ : ارطس نيسمخ

 اهبارعاو اهلاح يف تا لل لع بساني ادذع ائعضو
 00300 00 ىف تقفتا ٠ ىوأ تائب ةسمخ تدطصا ٠ لاجر ةسمخ ءاج

 ”00| 01١ لاوجا ةسمخ هدع لعشملا ممالل ٠ ربطخ عست ةعشلا ثنقلا ” ايكو
 للقيف ددغلا مسا هيلا فاضي دقو رقبلا نم.ةنالت وا اة الث”كورتشا« لاخلا ني
 00 ام عبرا تمظن ' كركر يتع تا تيأر ٠ ل

 0 نا رخل وجهي ً[ارعاش نوعب را ريرج ىلع عمشجا ٠ هلل ةريدع تولت اب 0١

 تدطصا . ا يأ 2 ريعشلا نم ةليك فلا تعب . حمقلا نم دم
 تال ىلاثو ( كلل )تاحلط ةيناع ينءاج ٠ تارا ”ةمامح ةرِشع تس

 هللا تك ةسردملا ين نيدس ينامك تفرص * هب ةبرغلا يف ماوعا ةرش دع تيضق " 6

 سمخ تفطق ٠ ًاباوج نيرشعو ةسمهح آلا ينب داي ف ةلاغس نيتآلت ةتلاس ٠ القرع

 تامه ٠ رايطا ةسمخ تدطصا ءر دثعأ ةعب را تقتعا - ةرهز ةرشع عبراو هر هرم
 ة_ضهاتمل اراد زهج ٠ نئافس نسمح نإ كقرغ + 00 ا قطانم عبس

 ةثالث يلراز . بئاتك ثالث الا ردتكسالا عم نكي م٠ ةبيتك ةرشع سم ر ,دنكسالا
 "ياو ناثسن ا صوخت ثالث ينتداز . هتاكو نارعاش صوخت

 اهيلآ قب ؛ رشقلاوأتوريب ةنيدم فصو يف ةيدلطلا ةلاسزل انبتك "1
 هءانهو هدغر ماداو قيدصلا» ءاقب هللا لاطا

 . امتائيش وا ةفيطل وا اًربخ كيلا يلئاسر نما نا كتدوع دق تنك الف دعب اما



 لح 0 2 يف ربملاو ادعبملا ةلمحو قالطالل هفلاو سارلا ادبملا ربخ ةلجلاو سارلا

 ثيح ( العتشا ىسا اماشو ) هل هلوق هيف دهاشلاو ٠ واولاب ةنورقم ى مو تب وعرا ريع نم

 18 وهف قل دنع عوامتو موق دلع زئاج وهو نةرصعملا هلا زيبا مدقت

 دئنيح 1 ل روك ذملا هيلع لدي فوذحم لعفب زييمللا لع بوصنم وا ةرورض

 ٠ فرصتملا هلماع ىلع ًامدقتم
 ةبتع نب ديلولا ملح يف ةصقلا هذه انبتك 8

 دقفةليبجلا ايازماو ةميركلا قالخالا تاتش ًاعماج ناكو ديلولا انيلع يىلوساعل ا
 ولح ًاشوشب ناكو فوبلملا نع ج رفو نويدملا نع ىفوو ريقفلا ىنغاف أي رك احم ناك
 هدنع انيذغت اننا كلذو هل ح تدهش دقو لثما هب برض لح ىلع ةرشاعملا فيطل مالكلا
 نرمءاند ذاو اماعط ةرولمم ةحفصلاب ماعطلا عزوم لبقا ةدئاملا لع نحن اهئيب و موي تاذ

 مداخل رعذف هبايثو هتيحلو ديلولا هجو تباصاف ةحفصلا تطقسف رمق ةباهملا هتكلم ديلولا
 0 ديغتي ف ديلولا اما اقر ناكو فوحلا نم تومي داك ى تح هنؤل عقثماو رعذلا دشا

 قلط انئيلا داع م ههجو لسغو هبايث ريغو هتفرغ لخدو ودهو ةدءو: يف ضهم لب هقلخ

 دنع هاف / ةملح هلأ 0 هئنم يجعلا انذخاف ىث هل ثدحي م هناك رغشلا مساب احلا

 ذم مثو تناف كدالواو كتقتعا دقالاقو ونا محا ةفطاعب دبعلا ىلا تفتلا لب 75 اذه

 ٠ الح كرد هل 0 هل انلقف رار>ا مويلا
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 نيجاجن نيب .دوقعلاو نيسوق نيب بكرملاو نيلاله نيب درفملا ددعلا انعضو 7
 الفغ هادكرت لعاف نزو لع غومملاو نيعطقن نيب فوطعملاو

 تمن .( ةلاقم ةرشع سمخ) ة افلا يف تلك ٠ «نيتاس ةعبس » ى الما نم تعب

 ابار تنكف ؛موقلا تسيتا١٠ةعب را عبار باعكلا اذه «٠ دئاصق ثالث » ةدحاو ةليا يف

 يف تقلا - سي ردنلا يف اماع +نيثالث# تفرص ٠ سمخ ةسماخل ةلاسرلا 0 0
 ةئامب » اراد تعب ٠ « راثيد فلاب » رايات 00 5 : نيثالثو ةثالث : وادع

 يددع ٠ ةمح سرداس موقلا نيب ناك ٠ ةبطخ ( ةرشع سمخ ) تيقلا ٠ شرغ 6 بلا

 ا



 ا! 5/8
 م 42 / 0

لدب عابت الا ىل 1 بوصخملا زيتا لع ) اريعش نيفيغر
 0 ريعش يفيغرو ٠ ( ناب لا ا

 ىلع ) انيحط ةنفح رادقم يدنع 6 -( نمي هروح ) ريعش نم نيفيغرو ( ةفاضالاب هرح )

 هرج ) نيحط نمو ( نا كفطعو دا الدب عابتالا ىلع هرج ) نيحطو( بوصخملاز علا

 ١ 000 اا مدااب هبحلاقثم يددع سيل هلثمو ٠ ٠ ةفاضالاب هرج زوجي الو ( نمي

 نمي هرج ) ملاء نم وا املاع كرد هلل ٠ ( نمي هرج ]ديف نارا ( هيف زو ال اهنال ةفا.غالا

 0 ال وا ( بوصنملا زييمتلا لع ) انعم ”ةيقوا هدتعام ٠ ( طقف

 (بوصنملا زييمتلا لعراتي ز دحاو لطر ٠ (نمي هرج) نعم نموا. ةفاضالا لع) رجلاب نعم وا

 01 ]| اشرغ نيرشع يواسي : ةفاضالا هدف زوج الون( نين ءرجا) تي و لهوا

 عابتالا ىلع وا بوصنملا زييمتتلا ىلع ) اسدع ادم ذخ ٠ ( بصتلا:الا دوقتلا'زيم

 اصمح ني د.هو (٠ نب هرج ) سدع نم اًءدمو (ةفاضالا َلع) 000 دامو( ءادقتل اك

 نيد وا ( ةفاضالا ىلع) راب ص يدمو(مدقن اك عابتالا لَعوا بوصتلا زييمعلا ]ي)

 عابتالا ىلع) مث "ايدراؤ( نيبمثلا لع الدق فورا نمي هرج :) ضمت .5ىرم

 نيعارذ رشا (٠ نم هرج ) ممق ا (ةفاضالا كع) (رجلابحمت ةبدراو مدت اك

 هللا 1 رالي نس يارد دا(مدقن عابنال لع وا توضعملا ويبمشلا لرمي رح

 عابتالا 7 00 ,ميمدلا لت )المخم اريشو * ( نب هرج )ري رح نم نيعارذ وا
 ا لكلا ف (كنرم 1 لمع نموا (ةفاضالا لع ) رجلاب لمخم وان(مدقتث اك

 ( ةفاضالا 1ع) 1 رمخ ”حدت وا(مدقن ام عابتالا ىلع وا بوصنلازييقتلا َلع)[ منت احدق

 ٠ ( نمي هرج ) .رمخ نم احدقو ا
 يلي. أم انب رعا 4

 فاضم ملكتملا ءايو هب لوعفم (يزت) ماكتملا ءات هلعافو ر ضام لعف ( ”تعيض )

 فام ملكت :ايو فاضم ردصم داعباو تعيضب قاعتم ر ونرجو راج ( يدابا: يف )هلا
 . (امو) قالطإلل هفلاو يداعبا ردصملا لوعفم ( المالا ) هلعاف ىلا:ردصملا ةفاضا نم هيلا

 ١' ريمهتل لاعتشالا ةبسن لامحال نيبم لعتشا وهو فرصتملا هلماع ىلع مدقم زييمتاابيشو
 ىلا دوعب .رتتسم هلعافو ضام لعف ( العتشا ) هيلا فاضم ءايلاو ادتبم( يسار. )' سارا
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 ءادملاو ةويبصلا نم هيلع انا امب كس الف كيلا تبتكاذافةي رطفلا لماوعلا هذهنيب ذا
 اهللعا يننال ضيا يسفن يمال م كيلا ؛ىش بحا كلذ نا يملعأ حاحنلاو رورسلاو
 ديفسن انالك ذا يسرد يف ةبغرو اطاشن دادزاو ينيعرقنو هب بيطت كنم باوجي

 نوكأ نا يندعسا 0 ٠ اهبقح ةوبالا ىفو دق نوئح ربا نم تنا اذبجل ٠ ةلسارملا نم 1
 مالسلاو هتدهاشمم متتلا ماود هدلولو ءانملاو دغرلا ماود هللا نم هل وجرا ردلاو ريخم دلو

 زيبقلا يف
 هريغ وال عاف نعهنم لو حل ان رك ذو نيسوق نيب ةبسنل از يو نيل الهنيبد رفملاريتانعضو ؟ 5

 . مدمر ليلشلار ربغ نيشلا ف وفشل « ضرا » عارذ ىوس ديزا نكي م
 :( انويع )ضرالا انرجل «٠ < ام »”بونذ يدنع ٠ لعاف نع :( ًاقرع )كيخا هجو ببصت
 تب رتش| ٠ لعاف نع( ابييش) سارلا لعتشا ٠ لعاف نع : ( مح )شكلا أةقفت ٠ لوعفملانع
 ّلَع لد: « الجر » كلغم اندنعتيل اي٠١ بجعتلا : « اسراف » هرد هلل .« الخ » ووقار
 نيرشع تي ركشا . بحعتلا : « ةراج 0 تنا ام ةراج اي ٠ «اذيملت » كييخاب موكا ةلثامت
 ٠ «|سمرت»نيعاص تذخأ١٠٠ «الجر»سانلا ربطا نحوي «٠ اشرغ » رشع ةسمخ « اياعك»
 لعاف نع:( اعضو ) نئما نيمدقالا رعشو ٠ لعاف نع:( اظفل ) قرا نيث دحنا رعش

 ةفاضالاب وا نمي رجلاو عابتالا نم بصنلا الخ هيفزوجي ام درفملا زييمت ائيطعأ 51
 (ةفاضالاب هرج) لسع اونمو ( نب هرج) .لسع نم ناو .٠ السع_ناوئم 'يدنع ٠

 ليوا زيبمشلا لع ) (ديدحاباب راذلل تلمع ٠ ( تراب فطع وا لدب ) "لسع ناونمو
 .(ةفاضالاب هرج) ديدح ”باب و( نبيهرج دي دحنم باب د(نايبفظعوا الدب عابتالا
 هرج ) بهزنم امتاخو( نايب فطع وا الدب عابتالا وا زييدتلا لع) ابهذ اهتاخ يل ”تغص
 فيس زوجيال )الطب نوسفخ برحلا يف "يلع رك( ةفاضالاب هرج ) بهذ ماخو ( نب
 *فوص ”ةبجو ٠ بوصنملا زييقلا لع ) افوص ”ةبج يددع (١ بصنلا الا دوقعلا ددع زيم
 رفوص نم ةبجو ( ةفاضالاب هرج ) فوص ”ةبجو( نايب فطعوا "الدب عابتالا لع
 الدب عابتالا ىلع) ”لقع ةرذو (بوصنملا زييمتلا ) لع القع ”ةرذ كيف ام *( نب هرج )
 تاكأ (١ نومي هرج ) لقعنم ”ةرذو ( ةفاضالاب هرج ) لقع ”ةرذو ٠(نايب فنطع وأ
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 ادعم ريخ 1 نازو 0 هلع ربخ 0 معن 1 ك0 0 0

 "0 ذا ره لوآلا نكل حودملا هريدقت فوذح هريخ ادعم وا وع هريدقت فوذح

 فذحب "رهط لب موزجم عراضم ( نعت ) عراضلا مزجت باقو ءزجو يت فرح (4/)

 لاخل واولا ( ناكو ) اننتساو رمعح ةادا ( "الإ ) عوفرم رعت لعاف ( ةبئان ) ةلعلا فرح
 قاهثءرورجتو راج ( عاترمل ) مره ىلا دوعي اهب رثتسم اهعماو صقان ,ضاملعف ( ناك)و

 ناك ةلمجو ناكل ربخ ( ارز ) عانرب قلعتم نم ىنعمب ءابلاو رورجمو راج ( اهب ) رزوب
 ثيح ( ناكو الا ) هلوق هيف دهاشلاو ٠ مره نم لاح صن عضوم يف اهربخو اهعسا عم

 ممريغ دنعو ذوذش هنم دراولاو احلا دنع عونم وهو الإ دعب واولاب ةيلاهلاة|مجلا تنرتقا

 1 2 مجار هدورو ةزاكإ علا

 (”نانج )هريغ دوجول ءيش عانتما لعلدب فرح الواو اهلبق ام بسحب واولا (الولو)

 يفن فرح )1٠١( هيلا فاخم ( ليالا ) الول دعب وجو فوذحم ربخلاو ادتبم مالظ يا

 زوزجمو راج ١ ل بأ لعاف ( ماع ) ضاس» ليف رب ته
 (رقزي) عراضملا مزج ب باقو مزجو ىف أ فرح (4) عوفر» ادعبم (:هل ايارس)ا برا

 _ ضراعلا رسكلاب لحلا لاذتش د ملم ردقم نوكس همزج ةمالعو لب مم عراضم
 اد_تملا ربخ ةلمجلاو هلاب رسم ىلا دوعي وه هريدقت او رم هلعافو ةيفاقلا قالطال

 اضياواولاب نرتقت لو طقف ريمضلاب تنرتقا رماع نملاحبصن لم يفربخلاو ادتبملا ةلمجو

 تدبلا يف دهاشلا وه اذهو اهيف فيعض وهو

 7 لرش هبا ىلا ةسردملا يف ريغص دلو ناسلب ةلاسرلا هذه ابنتك 61
 كءاقب ىلاعت هللا لاطا دلاوا يديس

 نكمتا ال مسجلا ريغض تنك ناو يا ضرعام كيدي لبقامارتحالاو قوشلاو بما ةفطاعب
 . كنييو ينيبتاينفرعي اجار ا مهفو اهاوقب ةريبك ًاسفنيل نكل اًنيجيواَباهذ هدي را امنالا
 اهارا ال ةي وق ديب كيلا عوزنلا ىلا نيح لك يف ينعفدتو يلعوبملا يلا كوعدتة ب رطف ةطبار

 كلذ ينبت تنا كنا اك ريغك كمرتحاو ديدش كبحا اناف يبلقف اهب رعشا يكلو ينيعب
 انالكف يريخ ليبس يف هلذبت ىنح سيفنلا لع اهعم يقبت ال ةيانع يل ينتعتو هسفن بحلا



 |اسم

 ىفم“ ضعب قوفاهم ةعب ةرئاثتم ضايرلا ر ظن يننزحا ٠ 0 :_.وافاغمنع مو » « 00

 ”ةئصحم ةنيدملا ودعلا تيب » مه دم ”مالظلاو ا ١ بكسنم هئممو أثب زح كوخا 4 ٠

 « يكباو كس اناو» كييلا ب 7 4 كحضب امايال 1 رم 52-0 ٠ نوتما اهلها

 نيلاله نيب اب وجو امهب وا دقب وا واولاب ةنركقملا ةيلاحلا ةيلعفلا لحما انيضو 5

 تدنلا ن6 نيك جل نس اعانعماو نيسوق نيد (رايثخاو ْ 1

 ٠ةقشم ةي وض ام اهنال دقو:واولاب نارتقالا اهيف بجو : « ملا يل حرب دقو »تع

 ىلع يولي ال ) عرسا ٠ لب ةيفنم اهنال واولا اهنارتقا رادخلا:(ءيش لك قد ١
 (٠ هنودشع فني ناكو)الا مظني ذخا ام الب ةيفدم اهمال واولانم اهدرحت راثخلا :( دحا

 نيتهس:# وا نيتدرفنم دقب و واولاب امنارتقا زوجي : ( بابلالا رس )الا ملكت امو.

 : ايصلا( ميسل ل طك عنم كل الخ امهنم اهدي رخو '

 ٠ هيثم اذهو دقو واولانودب درت دق اهنا الا تشب ةي وىضام اهنا دقو واولاب اهنارتقا حاولا ٍإ 4

 اهوجيت ةماجلا كب ٠ ةقبشم ةيعراضم اهنال واولاب اهنارتقا منتما : * درغي# روفصعلا راط

 امهنال واولا نم درجتلا امهيف راتخلا : ( ءاكبلا ينهنهني امو ) تيكب (٠ ٠ اليلغ تفشامو)
 ٠ وا لبق ابعوقول واولاب اهنارتقا عنتما : «تعطق وا تاصو# كتمركال ٠ اب ناثيفنم

 «مدقتامّلع الا دمب اهدحو دقب اهئارتقا زو ' ( 3 رمل داك دق ) الا شيعلا باط [

 تي رتشا ٠ ةتنثم ةيعراضم اهنال واولاب !منارتقا عنتما : *اهعومد لايذاب رثعتلا# تءاج

 :(ى نقب انو ) هئرز»: الب ةيفسض اهئال واولا نارتقالا هيف راثؤلا : ( هخّتفا الو ) بانكلا
 واولاب اهنارتقا مدني : *«هنيع ةكصاو# تق» اب ةيفنم اهند ال واولا نم درجتلا اهيف رات

 تودع ادع اويسنوكت نب لاخلا يف 3 5 تنراقا واف ةئدشم ةيغراضم اهئال

 يفيس تللب دقو » دسالا نم توجن ٠ ةيلعف ال ةيعما ةلمح لاحلا 5 لاملا يف هعاج

 دق: ةضوزلا تلخد ٠ ةتبثم ةي وضام اهنال دقو واولاب ناراقالا اهيف بجو : « همد نم

 دق اهنا الا ةتبثم ةي وام اهنال عم دقو واولاب نارتقالا اهيف بحي : « وطال اهيلع رمعنا

 ثا رمهنا دقو يا واولا ردقتف انه يب“ اك امهري دقن .لع امهنم وا امها را نم ةورق

 ١ ىلب اماثب رعا' ٠

 رسفه لالا فالخ ُّط اب وجو رتعسم هلعافو حدملا اال لا لعف ( معن )



 4 "ار ضار كغم : كا ا ام ٠ « ارعاش » هئم

 « اعطاقم » كن“ رثال . «|ةيعنمو ارقثل

 تببلا اذه أني رعا ؟ *ا/

 عونمم وهو هيلا فاضم ( ةراد 1 مريخ كبارا انعم لصقم يعجل"(:

 ةدكرءلاح ( اًثورعم ) ر ءاشلا م ا ا رظفللا ثيينأتلاو ةيلعال فرصلا نم

 ا لويخلا هانلاب 05 مرادك انوحو فرصح الار لبق كلا
 هلبق ةلمخلا انا ىذل ارجوا لاعلا يلح اعاو ٠ ينابثا يأ ( مولعملل ءادبلاب ) ينأةح وا

 بانا يبس ) اقورعمب قلعتم ( اهب ) هنغ ,ضوعملاو ضوعلا نيب عمجي الو هنع ا

 ماهفتسا فرح لهو ةفطاع واولا ( لهو ) هيلا فاضم ملكتملا ءايو ٠ اًقورغمل لعاف

 ةرادو رورحمو راج( ةرادب ) ةراد يلا يباستناب راع دجوي الو كيسا ىنالا ىنعب يراكا
 ثينأتلاو ةيملعلل فرصلا نم عونم هنا نم مدقث ؟ةرسكلانع اضوع ةحتفلاب روح
 فرحاي ( سائالاي ) مدقم ربخ 200 . لل عوف رم فوذحمب قلعتم رور لاو راجلا اذوهؤ

 أ حلصي ال ءاي دعب ام نال اقوذحم هانردق امناو ءال وهاي هريدقت فوذحم ىداتملاو ءادن

 1 سابلاو رح فرح يشد هاا ا مالكم هد وشفم بجعل ماللا سادللو ٠ ىردراتم نكي

 ريكلاو ادا نيب ةضراعم ةلمحاو وعدا وهو اي هنع 7 فوذحم لعفب قلعتم اهب رورخي

 الكفل اهب روحت راعو هل قلعتم ال دئاز رج فرح نم ( راغ نم ) بارعالا نما لغال

 تح قو رعم ةراد "نيا انا ) هلوق هيف دعاشلاو ٠ ركام را تلم وا اريدقل عوفر“

 00000١' سو فالح [1و ٠ ةلجلا نومضا ةدك وه اهنوكل ايوجو لاخلا لماع فد
 ٠ هنع ضوعملاو ضوعلا نيب عمجي الو هنع ضؤوعلاك هلبق

 لاح ةعقاولا ةلجخلا ماك

 اهيف حجرتملاو نيلاله نيب واولاب اهنارتتا بجاولا ةيلاجلا ةيعمالا ةلمجا انعضو
 ًالفغ هانكرت اهيفن حشسملاو نيعمجمل نيب اهيف :عنتمخاو نيسوق نيب

 3 000 لاو » سردتالا (قزم هبوثو ) ديز ءاج٠ « ءاضا لو ”رهحتتو » أك رس

شب ونومأت سانلا « * مدر الم نانكلا ال « لكلا
لوحرأزي توملاو 00 نومو

 ١ ١ م



 لدكوا

 ديدجلانوعنصي اوراص ٠ اضباقم ريدقتلاو ةلعافملا ىلع لدن اهنال ةدماجلاحلا « ديب ادي »

 اهبحاصل عرف اهنال امييف ةدماج_لاحلا « مالقا » بصقلا نوربب اوناكو « امالقا »

 لاحلا « القاغ الجر » ةبيصملا يف كوبا ربظ ٠ كلذ نع اهئانغخسال قتشملاب لواوت الف
 لاخلا ٠اموي « نيسمحخ » ةصرفلا ةدمتهتنا ٠ قتشملاب لووت الف ةفوصوم اهنال ٌةدماج هيف

 كاذ نع اهئادغئسال لووت الف ة ددع ىلع لدن اهنال ةدماج

 ىلا انرمشا مث ةركتلاب اهانلوأ مث تفرعت اذام انركذو نيلاله نيب ةفرعملا لاحلا انعضو"«
 قعشملاب هانلواو نيسوق نيب هعضوب ”الاح عقاولا ردصملا

 ودعلا يئيقل ٠ نيبترثم ريدقتلاو لاب ةفرعم لاخلا « لوالاف لوالا » اولخدا

 هلي وات ركتم ردصم لاخلا( ةهفاشم ) هعلك ٠ ًتجافم هلي وات كتم ردصم لالا 0
 ءاجلا » اوءاج ٠ يشامو اذحاز هلب وات ركدم ردصم لاحلا ( ايشمو افحز ) هتيتاو ٠ ًاهفاشم

 ردصملاحلا ( البنو ابداو الضف ) لجزلا تنا-0اًميمح الي وأت لأي ةفرسف لآ 00
 لع «هدوع» عجر ٠ لبنو بداو لع لاح يف ًالماكو ا ةاليبنو ابن داو ةلضاف هلي وان

 ردصم ا غورما كوخا ٠ادئاع اهلي وات ةفاضالاب ةفرعملاحلا ”هئدب
 لاحلا ( ةحاصف ) نابخح كوباو ٠ رش لاحيف سقلا :يرما لغم واارغاش ليز

 « ك دهج » لعلا بلطا ٠ ةحاصف لاح يف نابحس لثم وا امحيصف هلي وات ركثم ردهم
 هلي وأت ركتم ردصم لاحلا ( ادوج ) ّمعاح فسوب ٠ (دهاج اهلي وات ةفاضالاب ةفرعم لاخلا
 اءهم هليوات ركتم ردصم لاحلا ”عاشف ( ارعش ) اما ٠ دوج لاح يف ّتاح لثم وا (داوج
 ةفاضالاب ةفرعم لاحلا« 'هّدقاط » كلذ لعف٠ عاش كلل لاح يف ناسنا ركذيا

 لثم وا اهلح هليوات ركتم ردصم لاخلا( الح ) فنحالا حنا ء اقيطم |1100
 او اج اهلي وأت ةفاضالاب ة ةفرعم لاحلا : :مهضيضقب « مهماضق » أو ءاج» لح لاحيف فدحال

 ةلغاش هليوات ركتم ردضم لاحلا (الغش ) ليللا تديحا ٠ ًاعيمح
 نيسوق نيب هيلع اهيدقن زئاجلاونيلاله نيب اهلماعّلع اهيدقت عننملا لاحلا انعضو 7
 .” حب « ايطعم » ادز نأك ٠ « ديفم » كباتك اذه٠ هينذا ( اًرشان ) كوخا ءاج

 «٠ ادعاق » دشني نا هل ٠ « !دقعل » سرادلا تنا١ « اضي رم » كباهذ نر ش

 عربا اتاك كوخا٠ ( ةحضان ) ةرمثلا تفطق ٠ هملق « ار ,م باك كوب تزرع |
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 * بجاو ةعب رالا ةلثمالا هذه يف لاحلا ميدقث : اهناكس "الحار رادلاب تررء ٠ لجر

 كوخا يلات ١ ”رمتم ليللاو اني رس ٠ مدان نالسكلا بهذي امنا ٠ الجار الا ريمالا تا ام

 ضايرلاب تررم ٠ ؟ريزغ ءاملا رادحتا ينجم ٠ اًعيبج هلك ودعلا ركسع رسكلا ٠ كاب وهو

 جرخ ٠ بجاو ةيناغلا ةلثمالا هذه يف لاخلا ريخات : احيححص ضرفلا بتاكت نا ٠ ةلباذ

 بجاو هيف لاخلا ميدقث :اهمداخ ادنه ًاقراس برهو ٠ زئاج هيفلاحلا دقن :ديز ًاجراعتم

 نيب ابوجوو نيسوق نيب اهبحاص دارفا عم | زاوج تددعت يلا لاحلا انعضو ؟*

 نيثمحن نيب هددعت عم تددعت ينلاو نيلاله

 هي وخا ينبا يقل ٠١ ( ايداص ناهه ) ءاملا تدرو ٠ ( ايفاح نالجر ) كيلا تينا

 هاج ٠ * نيبئاد * رمتلاو سمشلا 2 رغح 2 انعم اناا + هتدجتس انتا

 يي ع + ةكحاض ايكاب * كمأ تيقل ٠ * نيمدان * در ل ديز

 « انئاخ اماو انيما اما » اقيدص كتذخما ٠ « احبار الو ارساخ ال » هرفس

 امءاسفاو اهلماع يف مث هفالخ ىلع درت امو اهلصا رابتعاب لاحلا
 نكمي 1 ينلاو اههجو انرك ذو قعشملاب اهانلواو نيلالهنيب ةدماجلا لالا ائعضو ؟ 5 ؟

 - نيسلا انرك5 ايلي وات
 ريدقتلاو بيترت لعل دن اهنال ةدماج هيف لالا « ةثالث ةثالث » ذيمالتلا جرخ

 ريدقتلاو يرن ىلع لدن اهنال ةدماج هيف لاخلا « يشف ايش » ءاودلا ذخ:نيبئرتم

 لع لدنت اهنال ةدماج هيف لاخلا « امهرد امهرد » هلام موي لكل يخبلا دعي ٠ اجردتم
 _لادت اهنال ةدماج هيف لاحلا« رانيدب [نيفق 7 يسدع تعب ٠ المن نوتلاو ا

 اهبحاصل عرف امنال ةدماج هيف لاحلا « الوعم » كديذح اذه ٠ ارعسم يا ريعست ىلع

 عرف اهنال ةدماج هيف لالا « باب » كبشخ اذه ٠ هنع اهئانغتسال قعشللاب لوكوت الو
 ظ ةدماج هيف لاخلا « ارحب » ءاطعلاب نزار كر ٠ لي واثلا نع ينغتستف اهبحاصل

 لاخلا« ارطم » هيتحار نم راضنلا رمهناو ٠ ارحب ةهبشم زيدقتلاو هيبشتلا لع لدن اهنال

 «اديدح » كراد باب اذه ٠ ٠ (رظم اهبشم ريدقتلاو هيبشتلا لع لدن اهنال ةدماج

 كباتك هتلوان ٠ كلذ نع اهئانغتسال قئشملاب لو وت الو اهبحاصل. لصا اهنال ةدماج لاخلا



 ا
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 رم كتلصو له ٠ هيلع يفنلا مدقت اذه غوسملا : كحاجنب ري ا كندل نم ظ

 (هراط (ةحوم ةئيلل ) ٠ ماهفتسالا مدقن انه غوسملا* ةرأسلا رابخالاب .ةحلاط ةلاسر كييبججأ
 اذه ٠ يفنلا مدقت انه غوسملا : ايشام دحا بهذي ال ٠ هيلع لاحلا مدقث انه غوسملا

 ورمعو سانا, كئاوا ٠ لصالا فالخ ىلع هب فصولا نوك انه غوسملا :اًبيذ راوصأ ١
 ةأرماو روعا: لجر ءاج ٠ هيلع ةفرعملا فطع يا ةفرعلا مم هكارتشا انه غوسملا :نيررئاس
 ةركن لع ًافوطعم هنوك يا ففصوب ةصصخم ةركن عم هكارتشا انه غوسملا : نيائاس

 تافا ٠ ةفاضاب هصيصخت انه غوسملا : ةصيخر بتك ةدمخ تيرتشا ٠ فصوب ةصصخم
 واولاب ةنردقم ةلمج لاخلا نوك انه غوسملا : هسأر يف هنسرو ”رامح

 ةلغمالا هذه يف هيلا فاضملا نم لاخلا "يحمل غوسملا انركذ 0 0١

 . ردصملا ةفاضاب رورحم هنوك انه هل غوسملا : نيديفتسم ذيمالتلا داهتجا يرسم
 ميظات تنا٠ لوعفملا مما ةفاضاب ارورح هنوك انه هل غوسملا : ًابنذم مالعلا بورضم ورمج
 راجنالا عطق يلهاس . لعافلا ةفاضاب [رورحم هنوك انه هل عوسملا : ةعيدب ةديصقلا

 غوسملا : اروهقم ودعلا راحدنايفرس :ردصملا ةفاضاب رورحم هنوك انه هل غوسملا : ةرمشم
 ورحب هنوك انه هل غوسملا: ثادحم ك.ءالكيفذلب ال ٠ ردصملا ةفاضاب ارورحم هنوكاتعمل ٠

 وخاف, ةفاضاب ارورجم هنوك انه هل غوسملا“ اًيطعم ديز دب ينحن ٠ هتم ءزك وهام ًةفاَضأِ
 كدقو : هثم ءزج وه ام ةفاضاب ارورجم هنوك انه هل غوسملا : | رظان كديع ىننتفت ءهنم. ءزج

 غوسللا ب رطم كتوصو ٠ هن» ءزج وه ام ةفاضاب ؟رورجم هنوك انه هل غودملا : ارطاخ
 : ينم رمقلا عولط مالظلا شيج مزه ٠ هنم ءزح وهام ةفاضاب ار ورح هنوك انه هل

 : ري زغ رظملا رامهنا تويبلا ضعب مده٠ ردصملا ةذاضاب رورج هنوكادم هلغوسملا ٠
 [ينج هل غوسملا  اقفاخ للعلا ءاول عفار تنا ٠ ردصملا ةفاضاب اًرورجم هنوكادح هلءغوسملا

 اًرورجم هنوك انه هل خوسملا : اتماب رغقلا واح تنا ٠ لعافلا مسا ةفاضاب رورجي هنوك .
 ٠ لعافلا مساب ةهبشملا ةفصلا ةفاضاب
 ة|قعالا: ذه يفاَبوجوهنعاهريخ ات ىلاو اب وج وو | زاوجاهيساص ]لاما ءدقث ىلا نرش

 ان ٠ زئاج نيلاشملا يف لاخلا. يدقث : رمشلا اكان فطقي - نصفلا اًرمثن واي
 الئاس. يناتا ٠ ممطلا وذ. اًربماخ بهذي امنا ٠ كوخا الا: (ديفتسم ةسردملا نم جرخ
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 لاب ينلسلا قلطيرو ردصلا حرشي و دغرلا ماودو ءاقبلا لوطب ف ءاعدلاو ,
 ٠ هكر هللا يري ءاهبلاو

 يلب ام انب رعا * م

 اريدقت عوفرم هلعاف بئان ( ىءادنلا ) درجتل عوفرم وهو لوهحم عزام ( كت )
 رتعسم ريم هلعافو طقف ,ضام:لعفإ|٠ دعب.اده ينادع ةيفرظ ةينردصم ام ( ينادعام )

 ءايلاو ةياقولا قونلاو ىادنلا ضعب ىلع دوعي وه هريدقن, لصالا فال لع ب وجو هيف

 ردقملا فرظلاب رورحم ردصم لي وات يف اهدعب امو ةي ردصملا امو:هب' لوعفم بصن ل يف

 ليلعتلل ءاغلا (ينناف) يايا ني زواحم ريدقتلاو .لاحلا لع:بوصنم وايثزواحيةدم ريدقنلاو

 ( لكي ) ةياقولل نونلاو اهب' بصن لحم يف ملكتملا هاي اهمماو بصنو ديكوت فرح ناو
 ( يميدن ) اريدقث عوفرم عراضم (:ىوهم ) رجلا هلح هيلا ,فاضم ( يذلا ) علوم قاعتم
 لوصوملا ةلص لعافلاو لعفلا ةلبجو هيلا فاضم مككتملا ءايو [ريدقث عوفرم ىوهي لعاف
 دهاشلاو ٠ غوفرم ناربخ ( ”ملوم) هاوهم هريدقت فوذحم دئاعلاو بارعالانم امل لحم ال

 ٠ أهدعب بصنلا بجوف العف ةيردصملا ام دعب ادع تناك ث يح (ينادع ام ) هلوق هيف

 احاهو لاخلا

 رورحم وا لوءفم وال عاف وه له انرك ذو نيلالهنيباهبحاصو نيسوق نيب لاخلا ائعضو

 رفظلاب كايا ( رشبم ):لعاف : « ت» تك هبوث ( اكران) : لعاف : « صللا » رف
 دالوا هل نكي ملو(اقتعم):لعاف : «دبعلا»تام اذادنا ةينامورلا 42 هتلن يذلا

 نم ىلثمتال ضرملا نم «» "تلا لوعفم : « كه » ظفم نات عش اذا هونب واهالوم هثري

 قب رطلاو»تربم( ةجوزمم) : ةفاضالاب رورجم : « رمخا»برش مفني ٠ تلكا الك ماعطلا

 براش اذه ( ”ةحتفم ):فرحلاب رورجم : «راهزالاب >تررس (٠ الحوم ) : هعم لوعفم
 ( اليوط ):قلطم لوعفم»« سولجلا » تيناح( 6 كن ٠١ ةفاضالاب رورحم : 0

 ( ابرظم ):ةفاضالاب رورجم»«رعشلا» داشنال تمن (ادشنم): لعاف : «رعاشلا »فقو

 ةركن لاجلا تبحاص "يحل خوسملا انركذ
 يناتا ام ٠ ( ةفاضاب هصيصخت ةركن انه لاحلا 'يجل غوسملا ) ابئاخ ريما لوسر عجر
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 0 الفدا 2 رطل يدع :نيملا نيصلا (دالب) الخ ةراضحلايف تقرت دالبلا لك
 تاصو٠ ٠«صنلا هيف ب ل + "تلاع ر ادعم هحدادلا العف اهلعج لع بصنلاو رج

 ا 1 يضنلاو رح قرع اشاح لعج ىلع رجلا هيف زوجي : ( كتلاسر ) اشاح .لئاسرلا
 بصالاو رج فرح الخ لعجلَع رجا هيف زوي : (ةجفلا) )الخ ٌةرث لك فطق١٠ المفكع

 بصللاو رجلا هيف زوجي : ءامشلا( لصف ) ا لصف لك يف اانا بحا ٠ ةالعف ابلعج

 وهف هقفنت لان ٠ بيصالا هيف بجي ل )انعام يلادعا يرضي ٠ مدقت دقن ام لع

 نوناديس سانلا لك٠ بصنلا هيف بحي : قاب هناف هللا ليبس يف هقفنت (ام) الخام عئاض

 ( ينل ) الخ ام ةبوبحم ةرجت لك ٠ مدقل ام ىلع بصنلاو رجلا هيف زوجي ( لسرلا ) ادع
 «تيصالا هيف تحي اهيف رمث الو ال لظ ال

 باوصالا نيب ةلسارملا ةرورسمن وهو بولطملا ىملا,ةلاسلا ايتك ١١١١

 زيزعلا اهيا
 قوشلا اما كلل يبحو كيلا يثوشنغ كل برعي نا ةرملا هذه عاريلا فلك | ال يا

 ىتلاسر يف يرا ينكلو هرامثا فطقث تنا كنالف بحلا اماو هرادقم فرعت تنا كنالف

 اذهو ءاحألا نيب لسارتلا بوجو وهو الا ةرورضلاو ةيمهالا نم ناكمي وها ٠0

 هيف ةايح ال امو نيباحتملا نيب بحلا ةايح اهنال ةيرورض ةلسارملا نوك ىلع ينبم بوجولا
 صولخلا تاهسن هيف خفنتو باقىلا باق نم ةلسارملا هلمحت ال يذلا بحلاف هيف ةدئاف ال

 نمضنت يتلا يه نيبحلا بولقلو بهل لئاسرلا ايحأ ناىّلع ٠ هيف كارح ال تيم ءافصلاو
 ءرملا دعسا اف : هبآدا فطلاو اهبحاض قالخا قزاو ةيندالا فئاطللاو ةسسلل 1

 قالخا ةروص ةلاسرلاف هملعو هيداو هقلخو هل ءأق هيلا لب هقي لص ةلاسر هيلا درت:

 هبحاص بلق علاطي امئاف ةلاسرلا هذه لثم قيدصلا علاط اذاف اهبتاك لقع ةلكو اهبحاص
 اهردص يف ددرتي يذلا هرس ىلع علطي لب هلقعو هلعو هبا داو هقؤلخا ًارتوا عدوملا

 موي يندعسا اق هيلعو . ءايظءاوراو ليلغ ءافطاو ليلعءافش نمةلسارملا يف امع الضف اذه
 اهتارق لعجاو يردص اهل شرتقال يناف ةلاسرلا هذه ىلع اًباوج ءارغلا كتلاسر ينيتأت
 ةياعلا هذمل ا ةلصارملا يلا بيبحلا ايا اذا ف يحمفو يقع ددرامو ينيع ضرف

 نيعلا ثرقي امي "يلا كنمو كيلا ينم لئاسرلا فلتخت تحتل كاباو ل ينلعج ةيماسلا



 لما١ا

 الا يدنع سيل ٠ ريع الا يدنع ام ٠ ( نيعم كاخا الا يلام لوقث نا يا حصالا

 كاخا الا اقسم وجرا ال ١ادي ز الا سانلا دج ب ٠”دي ز الا ماقام ٠ دحأو باك

 يفام ٠ موقلا ارمع الا اركب الا ديز الا ماق ٠ كوخا الا ةديصقلا هذه مظني نم

 ةرجلا راج الدماغ الا ارب الارادلا

 ءاةيمإلا تاودا قاب ديلا

 اهنمكح لكببسانركو ةيتالاةلثمالا يفالاب ىنثتملا ماكحا ىوسو ريغ انيرجأ "44
 ةقيقحلا حرج ال (٠ غرفملا لماعلاب ةيلعافلا ىلع يغ عفرب ) هلها ريغ لضفلا فرعي ال

 لتاقلاىلع ةيرقلا لها دهش (٠ غرفملا لماعلاب ةيلوعفملا ىلع ىوس بصنب ) اهودع ىوس
 له ٠ ( اًبجوم مالكلاو الصتم ءانثتسالا نوكل ءانثتسالا َلَع ريغ بصنب ) كيخا ريغ

 كثيدح كوس دحا ثيدح يل ذإب ال ٠ ههجو يف هقفني يذلا ريغ لاملاب دحا عفتني
 ريغ مالكلا نوكل عابتالا ىلع فرلاو ءادغتسالا ىلع بصنلا انه ىوسو ريغ يف زوجي )
 لع ريغ بصنب ) رض اه ريغ عفن (٠ ٠١ عابنالا راتخلاو لصتملا ءانتسالا 0

 ىوس روضحلا لك تفرع ٠ (رسفلا ريغ اًنيش دافا ام كيا عطقنملا ءاننتسالا

 ٠ ( بجوم مالكلاو لصغم ءاثثتسالا نال ءانثتسالا 0 يوس بصنب ) مهنم دحاو

 + رالاو ( عطقنم ءاتغتسالا نال ءانغتسالا ىلع ريغ بصنب ) اهباا ريغ باودلا تلصو

 لعو ءانثتسالا ىلع بصنلا ىوس يف زوجي ) .بيطلا يبا ناويد ىوس رعش ناويد علاطا
 سنا يلا عك ريغ يلام ٠ ( بجوم مالكلاو لصتم ءادنتسالا نال راتخلا وهو عابتالا
 تمدقت دقو ىنثتسملا كيف اهنال بجوم ريغ مالكلا نا ولو ءانثتسالا ىلع ريغ بصنب )
 (٠ ىحصفلا ةغللا وهو هنم ىتثتسملا لع

 نيسوقنيب هانعضو ناب ةيلاتلا ةلثمالا يف نوكي الو سلب ىنثتسملا ىلا انررشا 65

 ' ((ض فلا ) سيل ةسردملا تابجاو تمت (.٠ درولا ) نوكي الراهزالا تال
 سبل يتكلا تعلاط (١ كاخا ) نوكي ال ذيمالتلا حجن ٠ ( اديز ) سيل يباحا ينراز
 تعنلا ( باب ) سيل وحنلا باوبا يلئدلا دوسالا وبا عضو ٠ دبز يبا ( باعك

 ىرت ؟ اهنودو ام عم اشاحو ادعو الخب ىنثتسملا ماكحا ىلا انرشا 7



 نيلاله نيب غرفملاو نيته نيب عطقنملاو نيسوق نيب لصتملا ىنأتسملا انعضو 5
 رفاس م١( كتلاسر ) الا لئاسرلا تاصو ٠ كراج *«نيا# الا اكريما نم كتوخأ داع
 الا ذيمالتلا حجن ٠ *«نيملاطلا + الا نوملاصلا ءاج .ًالجر«نوتالث» الار ]|
 ام ٠ ني واخلا .:نم”كغبتا *نم+اذلا ناطلس مهيلع كل سيل يدابع نا ٠ ( كاخا )
 5ك ؟تلاوما اولك ات ال ٠ « كيلع » الا ىنيع تغقو ام ٠ « تنذ نع »آلا تصصاق

 59 ضارت نع *ةراج نوكت نا الا لطابلاب

 الاب ىتسلا
 هيف راتخي يذلاو ءادغتسالا لع بصنلا بجاولا الاب ىنثتسملا نيل اله نيب انمضو"'١4

 نيتمجن نيب هانعضو غرفملا لماعلا لشي يذلاو نيسوق نيب هانعضو عابتالا
 رفآس '« مقلا » الا نآهي تك ل «نيباعك"» ألا اهتب رتشا يلا بعكلا تعلاط

 - نادم ( نبا ) الا دحا رجبملا نم عجر ام 0٠كزلب لدا كراج « نبا»الا ا ل
 الا موقلا رمذح م +ةد.صقلا هده الا كمل ط : ذيمالغلا »و كاخا 0 الا داع 0

 * يناصح + الا لهص ام . « مهقايأ 0

 ديكو ثلا ريما ترركت نياؤ دك رمل الا تركت نيا ١)
 ةدئاز يه) ضي رملا ةدايع الاو ريقفلا ةبح الاو ريخلا لمح الا عفني ال نبع لك

 ةرركمو ةدئاز ريغ) اركبالا !"رمع الا دين الاموقلا ءاج ٠ (فطعلا عم ديكوتلل ةرركم
 ةرركمةدئاز يه ) اهربق الاو اهربص الا اهربط الا كسفن نم كسفني ال ٠ ( دنكوتلا ريغل
 لها ميهاربأ الا فسوي الا كاخا الا برملا ىلا ىفم ٠ ( فطعلاو لدبلا عم ديكوثلل
 (ينناالا دشتس الا"ةلوخا الا“ كرظا نم كاع انا( ديكوالا اإل ةرركم ) ةيرقلا

 ءاسنخلا رعش الا ليلهملا نعش الا ةزتنع رعشاالا ىبجسي م٠.( ذكر الا ١)

 ( ديكوتلا زيغل ةرركم ) برعلا رعش
 ةيئالا لبخلا يف مقاولا أطخلا ادحلصا ”؟
 كلو دراو اذه ) نبيعم كوخا الأ يلام 8 نا ب 0 الأ ماق ٠ ١ تسرد 5



 ا ا

 قرت ا بواطل | نيس هاو كلا ءده 25
 : .يبملاماقعلا ءادلا كلذ ةفاملا فصو نمهب فلك امم ضوني نا عاريلا عسو يف سيل

 ظ رعاشلا لاق أ ءازدلاو بيبطلا
 ش اهب وادب نم تيعا ةقامحلا الا .٠ هب ةيطتسي ةاود ءاد لكل

 ١ اهنأظ نمضفتو اهردق نم طحت ةيرشبلا ىلع ىلج ةدكن :لب ةحيظع ةف ال ةقامعا نا لجأ
 . مظعا اهيلا رخو تاكلملا ريفش .َّلَع اهب فرشن لب ناوملاو ىلذلا دراو* ىلا اهب عرشتو

 7 كيسارلا يف هفسلا نم ةيعاتجالا ةئيملا دارفا نم نيذلا اهباحصاب لزنت اهب كلذ تالي ولا
 7 ١ كتراويفا لع ٠ :دانشرلا جاهم نع اواضي و دادنسلا يمارم اَوُمطخي ىتحب لوقلا يف لطخاو
 . ١ ىرا الو دصقلاو ةيانا اهفصو نم غلاب تسلف ديهجلاو ةقاطلا ةقامللا يف مالكلا نم تغلب
 ٠ .' اهياصا نع ةروثاملا تاياورلا داريا لغم اليثمت نيعلل ابلغعنؤ "اليخت .لتعلا ابايخي بيش
 ١ يه ةيكرملا ةكحتضملا ةزاوزلا هذه كلت:نف ىقجلا

 ١ اةلاقف ريقن ىورش ناكامي ال نيمدعم اناكو قي رط ف ايهحصا نيقمحا نأ ىوري
 انا لاق ٠ لعفا هبحاص لاقف هب انسةنا للعن [.ءيش انندلا نم.ئنمتن لاعت رخالل امدح
 - يفدكتساو هنبلب يذتغاو هفوص نم يحتك مق مدغلا نم عيطق ل نركب نا 00
 بائذلا نم عيطق ىل نوكب نا ىنمتا ينكل اذبحو "امن هحلاص هل لاقف سانلا لاوس
 كب تازنا امو ضغبلا اذه ”مالع هل لاقو هنم كاز ءاتساف:اهسرتفيف كمدغ ىلع هلسرا
 هل ظلغاف رداغلا نئاملا ابيا نع كيبلاف ىذالاو :ررضلا ل يعتشت اذاملف ار ظف
 اللا يف اجي ترا لع اح لاصت مث ٠ اي راضتو 5 الت ىتح ائبلي لف اذكهو لوقلا هبحاص
 رام هعم هرهظ نودسلا تئح دق ءره خيشب ايقتلا ثرا قفتاو امهيلع لبقم لوا امهنيب

 اذبك يمد هلا قرهيل لاقو امهيلا تفنلا م ضرالا ّلَع قرهن نعسلا لعجوب نيقزلا يف رع طابرلا كنف امهتقامح نم شهد ايهثي دح معس اظن هيلا امهاوعد اعفرف نعم :أقز هبط
 اهرب ةثالغ'ا ىقملا ءال'ره لثمب ىفكف ٠ .:نابضغ ىتمو نيقما انوكت ل نا نمسلا
 ٠ -.اهبحاصو ةقامحلا رش ىلع
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 علا بح . ”ذيملتلا ادهتجم" نع هير ا ا .”ورمح بح ٠ كيز "نعل ا ِ

 لئاو رمت بحو دي زب بح لوقث نا زوجي ٠ ديم حرمشلا بح ٠ ارئاز بيبا بح
 يلب اماني 0 ْ

 دام لفق مساق ( ا ميم معن يم تدغدا ام معن اهلصا ( ًايفر) - -1
 دئاعلاو آهتلص ( اننيعا تأر دق ) ةامح نوكتف ةلوصوم نوكت نا زوجي امو حدملا ءاشن
 ةمات ةفرعم نوكت ناو ٠ءيشلا اننيعا هتأر دق يذلا معن ريدقتلاو نافوذحم 5
 نر 1 يش | سن ريدقتلاو فودلحم ساس ةلجلا نوكتلأ
 انيعا هتار دق *يش معن ريدقتلاو فوذحم صوصخملاو ةروكأملا هل 0 2

 ةفوصوم هر نركب تتازرعلا ٠ معن لعاف عفر عضوم يف كلذ نم لك يف و ءيدل ٌْ

 ةروك ذملاةل او فوذحم صوصخ او اهب ةفوصوم ريغ وا فوذح صوسخلاوة روك ذل هلأ

 ريدقتلاو اب وجو هنئنيح رمضملا معن لعافل رسفم زديمت بصن عضوم يف نيلاحلا يف يو 3 1

 ادنيعادةتار دق ىش. اًعنش عالاقل ىثلا اينيعا هتارانق اًثيش معن لوألا لأ

 0000 تارو قي فرج دق ( انيعا تار دق ) لولا ال يف دكان( امن
 اهل ةأص ة ةيلوصوم ام لعج ىلع ةلمخاو هيلا فاضمانو عوفرع هلعاف اننيعاو ثدنأعلل ءاعلا|

 ٍْ مدقت فود ضوصخل تينا املا يمن ةكلوأ ةفرعم اهلعج ىلعو فودذحح دئاعل

 اهوطلخا يا ( اهولتقا ) ملكتملا ءا هلعافو ضام لعف تاقو ةفطاغ ءافلا ( ”تلقف )

 هلوعفم ءاحملاو هلعاف واولاو نوكسلا نع ةباين نودلا فذح ىلع ينبم رما لعف اهوجزم

 ًاضيا اهولتقاب قاعتم ( اهجازمب ) اهولتقاب قلعتم ( ”مدع ) ثينأتلل فلالاو 20

 لف :بحو ةفطاعواولا ( :بحو ) لوقلا لوقم بصن لحم يف خلا منع اهولتقا ةلمجأا
 ("ةلوثقم ) بح لعاف عفر عضوم كيس ءاملاو ةدئاز ءابلا( ايبا مما مس

 ( لثقت ) ولئقتب قلعتم بوصنم نامز فرظ ( نيح ) اهب يف ءاهلا نم لاملا ىلع ةب وصلا
 دوعي ل اوج رغم ريغ هلعاف بئانو لوهجي عوفر» عراضملعف جزتو طلخنأل|

 | ليلعتلا ىنعم يف خلا اهب بحو ةلمجو ءاهيلا نيح ةفاضاب 7 لحم ةيس ةلججلاو ةرمنا |

 ءابلاب لعافلا رجو اهحتفو ءاحلا مضب يور ثيح ( اهب بح " و) هلوق هيف دهاشلاو ٠ اهق

 ٠ هرج مدعزوجيو زئاجوهو هد ٠
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 اش سنا | نبا اعزاوم معن“ 0 اضل تروا , ”قلخاةلخ معلق
 00 دكا 'رمخا ةجوزمم تمت . نسآلا هامل 0 انا

 ةلثمالا هذه يف لعفلا لع صوصخا ائمدق م

 ااطبلا "”لاكتالا سئب بذاكلا داجرلا ٠ ةليضفلا معن ”ربصلا ٠”ءوقلا ءاس موش
 ”رباصلا معن بويا ٠ السلا لش نياق , نماوملا معن ليلخلا ميهاربا ”ةلصخعا تب

 وقلا اس نودسفملا موقلا' اهني معنتنا ةلودلا تجي إظلا ةلود٠ كن ”,نوعرف

 رخأتم وا انذقتم ةيلاتلا ةلغمالا يف هاندجو ثسح نيسوق نر اننضوا؟

 كرا ٠ ةعاضبلا سئب (”لهجلا) لازي ال بسنككلاو ىنتقملا معن ( ما
 ماح) يخخسلا معن ( بلاطاا يبا نب يلع ) ريمالا معن ٠ بحلا لع ليلدلا معن ( ”بلقلا)

 ' نيلاله نيب رخالا يف هانعضوو لا لعق فوذملا صوصخلا انردق 4

 يافاخملا سشب ءب هدعو كوبا فلخا «١ كوخا » يا دئاعلا معن هرفس نم كوخا داع

 احلاب ةدئاز نب نعم فصوب ٠ «تنا » يا ظفاحلا معن : دبعلا ظفاح كر تل «كوبا »

 000000 112 3 ناس لالا برش ٠ «ةدئاز ني نس» يل ملحلا معنو
 | « ساسج » يا لئاقلا سئبف هامح يف ًابيلك ساسج لتق «٠ نايلس ةكح »

 اذبح
 او نيتمحت نيب حدملاب صوصختاو نيلاله نيب اذبح لعاف انعضو 0

 هانبصن نأ دعب نيسوق نيب
 1 ولا لمع.( ًةيضار ) *ةثيعلا# « ال» ح٠ ( افاص ) *رهدلا# « اذل» يح

 ىل» ىنو ةيبدالا تكلا تعلاط ٠ ( الماء ) *ظعولا* « ا» لا بولقلا يف

 كيخا نبا# احجان « اذ» ١ *كوخا# ( "القاع ) « اذ هع( ةْيدا) *يتكلا*

 يناي ام لع مذلا ءاشنا ىلا اذبح انلوح 7

 آاتجالا اذبح ال٠ ”نالكلا نيلثلا اذبح ال.' ركلا اذبحال ٠ ماد

 لخبلا اذبح ال ٠ هجولا ”ةقالط اذبح ال٠ ”!ظلا اذبح ال ٠ هحولا ةموع التلال

 ابكح اهانيطعاو يلي ام يف اذبح بيكرت انككف 0
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 و نوكي نا زوجيو هلجال :لوعغم ردصم ( ءاكب / ورع ما نم لاح 1 يف '

 ( امو ) ءاكيب قلعتم ( ورم ىلع ) ةيناث الاح_ذنيح نوكيف ةيكأب يأ لعافلا مسا ىنعمي
 اهريكتت عم اهب ادنبالا غاسو ادب« مفر لحب يف ينبم ةمات ةركن بجعت مسا امو ةفطاع واولا

 ٠ ورم ما ريص ميظع ءىش ىنمملا.ذا ةفوصوملا ةوق يف اهنال وأ بجعتلا ىنعم نه اهيف املا

 لصالا ٍفالخ ىلع اب وجو رتتسم هلعافو بجعنلل ضام لعف ( ربصا )و ةدئاز ( ناك)
 يا هب لوعفملا وهو فوذجم هنم بحعتملاو قالطالل هيف فلالاو ام ىلا دوعي وه هريدقت , .
 هلوق هيف دهاشلاو ٠.٠ عفر لحم ىف يهف ادئبملا ام ربخ اهربصا ةلمحو اهربصا ناك امو ,

 اهربصا ناك امو يا ورمع ما ريمض وهو هنم بجعتملا نذح ثيح ( اريصا ناك امو ) .

 امهارحم ىرج امو سنبو معن

 حدملاب صوصخلاو نيسوق نيب امهارحم ىرج اءو سئبو معن لعاف انعضو 5

 امهيلا ةراشا نيلاله نيب مذلاو

 (توملا الر )ةاس د فرم دا( مطل نك ٠ «”ديز» ( رعاشلا ) معن
 نوجا 0 مالغلا هةحو ) ا (.٠ 0 »( ل يللا ”ناطلس) معن . ا 5

 ها را » ( رهزلا ”ةحئار ) تباط «٠ كيار »( ”يارلا ) سئب :« ”ةورمع » ( ”لجرلا )

 ا عل هتقفد ' ( مونت ام ) ءاس ٠ « ”ديز » ( مئاصلا ف ”نرلخ 7

 . «وه»(ام)ءاس«رمع» !راف ( ”نابجلا) سب «٠ ةرتتع»راوم(”لطتبلا) معن ٠ « ”رانلا »
 ةينالا لما يف عقاولا طلغلا انحلصا 6٠

 لجرلا معن وا ) تنا الجر معن +( كوخا ذيماتلا شئبوا ) كوخا (ذيملت سئب
 سردلا مهن وأ ) كسرد اسرد معن (٠ "دي ز ًارعاش ءاس وا ) ”ديز رعاشلا ءاس (٠ تنا
 معن .راكفالا ةي رحةي رحلا سئب دعو ميلا كبل ”٠ رم ”تخالا تءاس (٠ كسرد
 ٠ كوخا دهتحلا ”دلولا معن ٠ نيبذهملا ريغ ”*دالوالا ىالوالا سئب ٠ ةريقفلا ريخلا ”لعاف
 ”سرطب ذيملعلا معن ٠ تنا لجرلا ءاس ٠ "دي ز ”لجرلا سئب

 لما هذه يف ؟ريمض لعافلا انلعج ”1

 ”دي زايطعم لمي . ةيلوضفلا الئاق ءاس ٠ رعاشلا (دشنم سئب ٠”بيطحلا قطان معن

| 
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 .ام) ٠ « هلبق يذلا لثملاك. وه:» هدجو.كاخا مج اه“ « هنم بجءتملا مدقتي.كلذإف هيف

 . (كريصبوطلتا يف لجا ام) :(كدي ءاطعلا يف مرك ام) ١ (كتثداحي سانلا دنع بيطا
 يسوق نيب هانعضو هفذح زوجي ال و الذ زوجي ثيج هعم بحل انف ح7

 مزركا (,موقلاب مرك١):( ديز عا 1١) ىنتالوب 0 كيبإ رد هلل

 ٠ نيفداقلاب مزككاو معنا ٠”بجيأو ثحابملا هذه كجارختساب 'ددشأ معناو نيدهتجلاب

 نوما ام (.٠ مهب جبقاف نؤدئامعا اما ) ٠ (كملع عسوا ام ا نشا

 ( اذهريسا ام... لهساو. يلع اذه
 يلي اهانيرعا 8

 رورحم لدبتنسمو دئازلاب هييش ليلقل فرح برو بز واو.واولا ( .لدبتسو:):

 هنوك نارعا: ةركنوهو هب ادتبالا .غوسو.٠ ادتبم هنا لع اري دقن. عوفرح بو واو ظفل

 مادعب امب يف: لمعي. لعاف مسا.هنوكو لدبتنم سخن بيرو اب قورنت فيعمل ةقنو

 هيلا فاضم (.ىضغ ):لدبتسمب قلعتم ( دنبب نم) وه هريدقت !زاوج رتتسم ريض هلعافف

 وحن يهب ةمزيص .نييصت وهو لدبتسمل هب لوعفم ( ”ةيرص' ):ليالا نعنةئام مسا وهو
 ديس لوقث رمالا ةروصب بعت هغيص رحاو“ةدئاز ءافلا ( رحاف ) لباللا نم نيثالغلا

 ٍيفوءانلاب رج ل< يف ءاملاو ةمزال ةدئئاز ءابلا ( هب ٠) رمالا ةروصب_ضاملءف وه هبارعا

 10 هب رخاف ةلمجو هيلا فاضم ( رقف ) رحاب قلعتم (لوط نم) رحال لعاف مفر. لحي
 قل 5 رجاوب ةفطاع ولاولا ( ايرحاو ) هب.يف ريمضلا طبارااو لدبتسم ادقبملا ربخ رقف

 0 يس اهلا ةبلقنملا ةفيفلا ديكوتلا نونب هلاصتال متفلا لع ينبم انه هنكل هبارعا
 هيف.دهاشلاو . ٠ هب نيرجاو يا هيلع هلبق ام لد فوذحم ةدئازلا ءابلاب رورجملا هلعافو

 ىلع رخأأ  فطغ .وهو هيلع ليلدلا دوجول هنم بجمتملا فذح ثيح. ( ايرحاو ) هلوق
 فوذحلا كلذ. لثم هعم روكذم هلثم

 هلوعفم ( ”مأ )انا هريدقن اًبوجو رتتسم هلعافو ريدقث عوفرم عراضم :( ىرأ )
 ( اردحت ) قيقحح فرح ( دق ) هيلا فاضم ءاحلاو ادتبم ( اهعمد ) هيلا فاضم ( ورمج )

 ةقلغتمو وه هريدقن زاوج رتتسم هلعافو قالطالا هفلاو ظفل جتفلا لع ىنبم يضام لوف
 ربخلاو ادغبملا ةلمجو اهعمد ادئبملا ربخ عفر لحم يفردحن ةلججو اهيدخ ىلع يا فوذحي

2-97 
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 001 ا 1 ُُُسلا777>آ>7>7 977-79 يب

 اعلا فنا ام ٠ ميثللا "سفن رغصأ ام ٠ للا يف هادي لوطا ام ٠ ءامسلا موجن ”لمحا ام
 ءاملا ورا 1 5 د ةرورضأ ْن ريغكلا ”لهجا م . وحلا لكاس دكااخا فرعا م ٠ سانلل

 ”حبقاو :ا ءمثحا اذا ايندلاو -نيدلا ”نسحا م 5 لحاوسلا يف ءاملا نو 9 ٍِ لاجلا يي

 ةباجنلا لياخم نهظا ام ٠ "يلا ربكتملا ريقفلا هركا ام . لجرلا تيس سالفالاو رفكلا
 كآفعو لمفا ٠ .٠ ءاجيشلا يف فويسلا عملا ا.١ هرسل ا مكا ام٠ كيخا لع ءاكذلاو
 رح ىتفلا "نأ ول شيعلا :بيطا ام٠ بولقلا يف

 هبا رعاكح اهلعاف ائيطعاو ةيتالا لاعفالا نم هب لعفا يو ةيناثلا ةغيصلا اضيا انغص
 1 6. 0 1 ٍّ ا 1 عا حج 0007 1 3
 ليخبلاب دعا ٠ لازغلاب 0 هنأ ١اسفن هب تيطاو انيع كيباب معزا ١ ةلاز:!!نرقب 'ررذا

 ًمروم نصغلا رظنمب 'لمحأ ٠ ليللا موب اًوضا ٠ رايسلا بكوكلاب وهأ ٠ يلادلا نع
 قوس دسكا ٠ هسارب 'ففخاو هفدرب لقث ٠١ هماحب 'لغأو همسجب نعمأ ٠ !رهزم

 يللا ٠ هيف سيل ام يعتدي يذلاب هركأ ٠ ةباطملا قوسسب جورأ * روصعلا هذه يف رعشلا
 هللا ىقثي لجرلاب دعسأ ٠ كيلا يب دجولاب "قوشأ

 ةذعاقلا تسخي طورشلا ةمداعلا لاعفالا نم بجحتلا لميس ا
 ددشاو مالظلا نجا ام ٠ لتاقلا دبب لاشأ . دهعلل ظفاح كيا تريك تما

 .مالهلا ةجو رارضخا دشا ام٠ ليخبلا توم دشا ام ١ لختال نا لقا ام ٠ هطالقخاب

 يف رمعلا ءانف دشا ام . ةلأسملا هذه يف ءارالا براضت “لذا ام بركلا ران راعسأ "دش ام
 ءاودلاب جيمي ال نا "لقا ام . ةرمثلا كوخا فطغي ال نا لقاام . ةيدوبعلا

 نيسوقنيب هانيضو [ًطلغ سيل امو هببس انركذو لججلا هذه يف عقاولا طاغلا انخلصا 7

 هذهيفهنم تبجعتملانأك» ريمالا رادب بحرا * رادلا بحرا: ام . رمثلا بيطاام

 .«ىرت 0 رعتلاب اوصاف ةصتخم ناو ةفرعم نوكن نادكتم ةركت ثالغلا لما

 ”الوصفم ناك » برعلا دالواينربخا رجبملا يف كاخا يقشا ام ( هدبسل ديلا سرا |
 « امهئيب لصفلا زوجيال هنال هتع هراخ اك هانهتاف يبثجاب هلومعمو تبيجعتلا لعف نيب ا

 هنم بجتملا ناك » رفاكلا سعتا' ام ٠ ( بويا ريصا ام ١) ( مدقث نرم لع عصا ام )
 نبجا ام ٠ ( ريما لمت يبحاص اي عفنا ام ) ١ « فيرعتلاب هانكصاف هيف زوجي ال وهو 1

 زوخي ال وهو لاحلاب هلومعمو بجتلا لمف نيب ”الوصفم ناك » بركلا ىلا (رئاس الي ز



 3 ٠ 00 ١١م

 ظ رورو راج( قفا ) تورم لءاف نملاح بصن لحيف ةلجلاو انا هريدقن ابوجو رائسم

 (”نيح )هيلا فاضم ( عابسلا )مدقم ىرال .ناث لوعفم ا دوجوم هريدقت فوذحمب قلعت

 هريدقت !زاوج رتعسم هلءافو عوفرم عراضم ( 'لظب ) ىراب قلعتم بوصنم ناهز فرظ
 لوا لوعفم ( ايداو ) اهيلا نيح ةفاضاب رج لحم يف ةلماو عابسلا يداو ىلا دوعي وه

 هيف يا ( هب ) ايداو تعن هنال بوصنم ليضفت مسا ( لقا ) بوصنم وبف رخئوم ىرال

 هريدقل فوذحمب قاتم رورغ و راجلا اذهو كي داولا ىلا دوعت ءاحلاو يف ىنعمم ءابلاف

 هب عوفرم لقا لعاف ( ”بكر ) الاح برعا مدق ايلف هل اًمعن ناكو بكر نم لاح ائئاك
 000000 ةنارلا ىلإ دومي .ءاملا هلوفقمو بكر ىلا دوي واولا كعاقو لعق ( هرتأ )

 هلأ هيف ليقو ٠ لفا نم زيِّتلا َلَع بوصنم انكم يا ( ةيثث ) بكر تعن عفر لحب
 رهظيال يندملا نال اناق < زيت هنا مييصصلاو لاح وا فوذحم ردصمل ةفص وا هلجال لومفم
 هلاح عم مالكلا نم فوذح هيلغ لضفملاو ٠ الاح وا ردصمل ةفص وا هل "الوعفم هلعج لع

 0 يلا هنم ثكملا ةهج نم هوا بكر هيف "لقا ًايداو ىراالو : هريدقت

 رتتسم هلعافو . لقا لع فوطح» ليضفت مسا فوخاو ةفطاع واولا ( فوخاو ) يداو
 هلق آم لد فوذحم هقلعتمو بكرلا ىلا دوعي وه هريدقت لصالا فالخ ىلع اب وجو هيف
 قر هيف فوخا ايداو ىرا الو ريدقتلا ) ضيا هلاح عم فوذحم هيلع لضفملاو هيلع

 (ام) رثعملا فوخا لعاف هنم ىنثتسملاو عرفم ءانقنسا ةادا ( الإ ) عابسلا يداو يف هنم
 - وه يذلا هيلا فرظلا ةفاضاب رورجم ردصم لي وأت يف اهدعب امو يهو ةيفرظ ةي ردصم
 وهو بوصنم هلوعفم ( اي راس ) هلعاف ةلالجلا ظفل ( ”هللا ) ٍضام لعف ( قو:.) ىتعببملا

 تقو 3 تقو لك يف بكرلا يا( وه ) فوخاو ريدقتلاو : الامال | ىرس نم

 عفر ثيح ( *يكر هب *لقا ) هلوق هيف دهاشلاو : ليللا يف اي راس هظفحوىلاعت هللا 0
 نا حلصي هنا ثيح اع هئافيتسال هل ةالءاف رهاظلا مسالا ليصفتلا مس

 بكر هيف فاخي فوخا |عضومو “4 مر |قي "لقا عم هسا 856

 ئ 6-6 |

 ةكح هنم بهمْملا انيطعاو بمتلا يف لمفا اه ةغيص ةيثالا لاعفالا نم انغص "5



 دوج نال ةفاضالا ليج يع قرف يشم ندعو ٠١ هيف نهاشلا وهل اقهو اني رس 0

 ةفرعم“لك ىلا: لاب .ةنودرتملا ةغنضلا 'ةقالطا

 بوصنم زيت ( ةيرذ) هيلا فاضم ( شانلا ) هزبخ (داجت ) ادعم(”شيرق)
 ويف مفزلاب هعبت' ءابجن لع ةفوطعم ةهبشم ةفص اهومهماركو ةقطاع واؤلا ( اهومهماركو )
 عابشالل واولاو نيلقاعلا زوكاذلل جبلاو هيلا فاضم يملا 38 ءاطاو اضم مارك عوفرم

 لوعقملاب ةهبشم بصن نم يف ةهبشملا ةفصلا لومعم يه ثينأتلا فلا اهدعب ةريخالا ءاحلاو
 بضنلا الو فم يف نيعتي رذئنيحو ريعض وه يذلا ام هعم نع ةلضفنم ةفصلا نال هب

 ليضفتلا لمفا
 ةدعاقلا لعمر دصف اني زجاهنم غاصي .ال يذلاو ةيلاثلا لاعفالا نم ليضفتلا لف اانغص ٠
 دشا:اذهو: كلذ نم (داوس رثكا.نوللا اذه .هانيع تيمع نم ىمع دشا.لفاجلا

 20 انه ليج: ثنا مريخ ىلا( نانءادم )وسما سرا جلثلا نم اضاييب.

 | ٠:اهريغ نم اجرحدت عرشا يكل طعبا ٠كيخا مسج نم مخ متاطوا كقيفر

 دس نم قشرا. كدق ٠ ردبلا نم لمحا ؛كهجو ٠ كديغ'نمالعلا :يفءاندي لاوطا

 ٠ ةقنبه نم ةقامح دشا كوخا

 ١" عفازلاو نيسوق نيب :رهاظلا ٠لغافلا: عفارلا لسيضفتلا لعفا ائعضو 0

 نيعمجب نينا لدعمه :.-

 ثنا'ةددع(.ىظحا ) اا شلت تيارا . رب *رخزاو* (ردص +« عيسو أ“ تنا

 كريغ نكي ال ٠ ذهز ىلا هتم-نيملانةفلا ( معا )الجو: تيار لهاا واعلماللا لسع كلم

 ع 3- 8 *”هيف يذلاب + ىردا#» تبلا تداص * كيف هنم حسمنلا هتف.( عفنا )

 ترصب*له ٠ ويا دثع هيم رغملا ةدنُغ ( فلا ) قاجوا تدعو م4 * هليبس: نع لض

 هوبا ؛هئم ل ففا# لجرب ترزم ٠ .فسوي.بوث يف .هنم رهطلا هب وث يف ( حوفا.) ردحاب
 لب امانب رعا 97

 فاَشَم (عاسلا] ترم حاس( و1 ملكتملا ءات هلعافو لعف ( تورم ) ٠

 هلعافو عوكرم'ىاز عراضم وصباوا لعا يا ( يرأ) ةيفانبالو كاحل واولا( الو ) هيلا
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 املاصفنال بصنلا هيف ابامت نوكي و وبيط يف يتلا لأن مة رجلا ةفصلا لومج (اهومهوبيط )
 - حيبق عفرلاو هيف نسحا رجلا ( * ةرملا ديدش درولا اذه ) ٠. ىرتاك هيلا تفيض" ام .هنع
 " نافيلف وجلاو بصنلاو نسحا' د ه داخل ةريخكا ١ ذيل اذه ) فيعض نسسللاو

 وه ) تافنعض رجلاو ىاغتلاو هيف ندحا عفرلا ( 7 كا ءانقعا ديا دلولا اذه )

 بصنلا ( اهجو ريدتسم ٠) كلذك رجلاو نسحا بصنلاو بقا مف كا ”ةماقا”لدعسم

 ظ لل عفرلا ( اردنا هع مغ ةزيزق لاذ ال ) حبقا هفرلاو رد كلذكو ىدعا

 .نرسحا بصنلاو حبقا عفرلا ( ن اك ردق عيفر وه ) ر لا كلذكو فيعذ بصالاو

 نافيعض رجلاو بصنلاو نسحا عفرلا ( هددج ”داوج عي لل وه ) رجلا .كالذكو
 5 اماثبرعا

 نيكل ريوض ان )و يهرب دقن از ل زاوح راتسم هلعافو عوفر» عراضم لعف ) انريعت )

 000 اا( ”ليلق )و ايوا نيلكتملا يعش (ان)و ةزمجلا ةحوففملا "لنا (انَأ ) هلوعفم
 وهو مفرلاب ( انادي دع ) نا ربخ اهمال ةعوفرم لأ نم ةدرجع يشثو هلم لم.أ لعافلا مساب
 ىلع رجلاو هب لوعفملاب هيشنلا 0 بصالا هيف زوجيو ةهبشملا ةفصلا ليلق لعاف نسحالا

 "0000| اطلس امو ةزمحلا-ةحوتنملا ناو هيلا فاضم ( ان) و نافيمض امهبكل ةفاضالا
 انددع لقب انريعت ريدقتلاو انريعتب قلعتم نأ عم ازاوج فوذحم رج فرب رورجم ردصم

 : ةرودكلا ( ترإ ) تاقب قلعتم ( امل ) ءاتلا هلعافو لعاف تلقو ةيببس ءافلا ( تاقف )
 ( ”ليلق ) بوصنم ابعسا ( ءاركلا ) نظلا ىنعب سبل يذلا لوقلاب هك يعرف للا
 ليلق) هلوق هيف دهاشلاو ٠ اًزاوخ اهيف راعسم ريع اباعاف ةهبشم ةفص ثو عوفرم م اهربخ

 اهعفر ناكف اهفوصوم ريمض ىلا اًقاضم لأ نم ةدرحلا ةفصلا لومعم ءاج ثيح ( انديدع
 ظ يت هنا فخم لييعلاو نعال

 ( يطا ) لاب ةنورقم ةببشم ةفص وهو هربخ ( ”ناسللا ) ادع ل صفنم ويعم (تينا)
 هبيينشتلا ىلع بصنلاو حيبق هنكل ةيلعافلا ّط عفرلا هيف زو لاب ةنورقملا ةفصلا لومعم

 ةثالثلا هلاوحا يف هجولا تءن ( ”هليملا ) نسحا امهداكو ةفاضالا لع رجاو هب لوعفملاب
 لأي ةنورقم ةهبشم ةفص ( ليلا )و نافيعضلا امهورجيو بصني و نسحالا وهو عفريف
 اذه نيمض .اهلومعمو لب .ةنورقم اهنال اهب بصن ل< يف وهف الوهم اهب ةلصقملا.ءاحلاو
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 مفرلاو هيف منتمم رجلا ( "هالك ابذعلا ٠) ندحا بصنلاو رجلاو حيبق عفرلاف ( يارلا ظ

 بصالاو هيف نسحا عفرلاو هيف عنتم رجلا ( *هماوق قيشرلا) نسح بصنلاو هيف نسحأ 0

 بصنلاو هيف :رسحا مفرلاو هيف عنتمم رجلا ( هدلو ”بلق نئمتملا لجرلا بهذ ) نسحب

 (.مشاجلا طبارلا) نسحا بضنلاو هيف حبقا عفرلاو هيف عنتمم رجلا ( ايار ديدسلا ) ”نسح
 عدت رجلا ( ٍرهز 00 بيطلا ضورلا ائلخد ٠) هيف ندحا بصللاو رجلاو حييبق مفرلاف

 عنتمم رجلا ( ىنعم ”ريغكلا اًوغل ”ليلقلا وهمالكلا غلبا ٠١ نسحا بصنلاو حبقا عفرلاو هيف
 عفرلا ( ىنعملاو راظفللا ةكيكرلا كتديصق ينتاصو ) ٠ نسدحا بصنلاو حقا مفرلاو هيف

 رجلاو هيف حيبق عفرلا ( ”تيصلا ديعبلا رعاشلا ءاج 1 نسحا بصنلاو رجلاو حيبق هيف
 عيفرلا ) ٠ نسحا بصنلاو رحلاو هيف حبق عفرلا (- ةرهشلا رئاطلا ) ٠ ندحلا كيبل ١

 باب "نرحل لجرلا بنت ) ٠ ندحا بصنلاو حبقا عفرلاو هيف عئتم رجلا ( ”ةلزنم
 ( *ه*با ”ةولا لجرلا اذه ) نسحا بصنلاو حبقا عفرلاو هيف عنتم رجلا ( الك رولا

 ”بحرلا هعاملع ريزغلا ذاتسالا اذه ) نسحا مفرلاو نمسح نصنلاو 3 عنتمم رحلا

 رحلا ( هلضف 0 ةوخازلا ) .:رسحا عفرلاو نسح بصالاو هيف عنتمم رجلا ( 2

 ندحا عفرلاو نسح بصنلاو عنتم
 عفرلا ام ىلاو لا نم ةدرجلا ةفصلا لومحم نم نسحا هيف عفرأا ام ىلا انرشأ 4

 رجلا ٠ ىلاو فيعض هيف بصنلا ام ىلاو نسحا هيف بصنلا ام ىلاو حبقا وا حيبق هيف
 فيعض هيفرجلااك لاذ 0
 فيعض بصنلاو حيبق مفرلاو هيف ندحا رجلا ( جزتمم فاطلالاب _ لئامشلا ولخت)

 دعج وه ) فيعض اضيا زو “فيش بصتلاو .ةا عفرلا ( م_دق قيشر وه )

 ندحا رجلا ( .”هجولا ليمح وه ) فيعض بصنلاو حيبق عفرلاو ندحا رجلا (.ةفكلا
 لا نم ةدرجنا ةفصلا لوم ( هقاط ) يف ءاملاف ( *ه ةاط ) فيعض بصنلاو حييبق مفرلاو
 و” ) لا نم ةدرحمو هل ةرشابم اهنوكل ةفاضالا لَم رجلا هيف اهلمع نوكي و قلط يف ينل

 ( هبذع ) يف ءاطاف ( ”هباذع ) فيعض بصنلاو حيبق عفرلاو نسحا رجلا ( ”مالكلا واح
 ةرشابم اهنوكل ةفاضالا لع رجلا هيف اهلمع نوكي و بذع ىلا لا نمةدرجلاة فصلا لوم

 نرم ةريخالا ءاهلاف ( اهو#وبيطو الاح سانلا اان نع ١) لأ نم ةدرحمو هل

 ار ل را سا
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 0 1ر77ااس7 ّّّ ّ ري يي 11  ل

 5 ل هل لاقف 4 ماسلا اهيف عضوت ةطر رح شو 2( ةناكو سوف ه4ةعم راح ّط

 لاق ةعيضلا هذه ىلا ةبحصلا يف كال لهف يبارعالا لاق ٠ ظساو ىلا لاقف ٠ هدوتن

 اىل تنءث 04 هيف ءامالل ٌةالؤلا ةزافماو اهامطق وأ ةزافملا د( يا م0 ا 7 ارامف مدل

 ١" اهنممدقتملا كيلا ب>ا ءابظلا هذه "يا يلارعالا لاقف « نالزغ امل تضرع يا » ةابظ

 ةرتو قش يا» مهسلاب همرخت هامرف مدقتملا لاق « هحبذا كيسا » كل هيكداف رخأتملا ما

 نوكي امردي مو يارعالا ةبحصب لحرلا طيتغاف الكاو اب وتشاف « هراخثم فر> يا هفنا

 ' «يربلا مالا وهوا ماجلاك رئاط اطقلاو ةرمز يا » اطق ةف ز امل نعت - هعم هرها نم

 راشاف « اهلتقا دارملاو ضرالا ىلع اهخرطا يا » كل اهعرصاف ةدحاو ىهنم رثخا لاقف

 الف انثي رم الكأو اي و:شا مث « اهناكم اهلتقتف اهباصا يا « اهدصقاف اهامرف اهنم ةدحاو يللا
 « مهسلانم رتولا عضوم وهو ًاقوف ”هأ لعج يأ ذاتتب يلأر ءالأ هل قوق اهمال ىفقتنا

 قنا هل لاقف ٠ بارطضا يا برطضاو لجرلا:رعذف كبيصا نا دي رت نيا هل لاق م

 ئقبتساو كبر هللا قنا لاق ٠ كل صانم الو هنم دب ال لاق ةبحصلا مامذ ظفحاو هلا

 7 : هو هيايث ع نم خلسناف كيايث علخا اذا لاق ٠ "الام عرتم هناف جرخاو لمبلا كنوادو

 *فخ هل لاقف « لجرلا يف سدلي ام "للا ل كن ماخا هل لاق ٠ اد رج يقب ىتح

 ةلش نث ةيماطأ ةراخلا ضرالا ) ءاضمرلا نا 00 عدو كبر
 ٠ كديب هعلخاف "فهلا كنودف لاق هنم دب ال لاق ٠ ينموتو يدق ق 0000

 لوتشم يقارعالاو فما يف هعم ناك ًارحنخ لجرلا ركذ فا يبارعألا لوانت الف
 ةقرف ءاصقتسالا هل لاقو ٠٠ هةذثف يلارعالا ردص هب برض مث هجرخاف عوسشلا لح يف

 ةامرلا قاذح نم يبارعالا اذه ناكو اجن اذكهو الغم تبهذف

 افلا مساب ةبشملا ةفصلا ف

 هيف را ام ىلاو لاب ةنورقملا ةفصلا لوم“ نم هيف علشمم رجلا ام ىلا انرشأ ؟١١

 نسحا بصنلا هيف ام ىلاو حبقاو حيبق هيف عفرلا ام يلاو نسحأ هيف عفرلا ام ىلاو نسحا

 0 رارعالاتاكر > هاتيطعاو فيعض هيف رجلا امىلاو فيعض ب صنلا هيف ام يلاو

 | انيدتلا ) نسعا ب صللاو رجلاو حيبق عفرلاف ( لئامشلا واحلا كوخا ءاج )

١ 

4 

1 
١ 
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 لعل ةاعا رم ب صنلاو ظفال :لظفال ةاعار» را 1 زان اهدبع وهو قسن فطع 6

0 

 هبارعأ بسحب لوعفملا مس !'لؤمع اك 7

 يالا 0 3 0 1 دو 7 ردصاقملا دوم كوالا

 ةرحشأا اذاف تران 1 ا ولا دولاب احا قالخالا تاليا ديخلتلا

 . كوخ هوبأ اة نو 1 م٠ هنااا كغيب ناك كترز ٠ :اهناصغا ةعوطقم

 ريرق لاما روفوملا لخرلا ٠في رم ةةيدض هوبا ماعم ديز ٠ركذلا هوت لور !|١
 ٠ اهقأ اوسا ل ةيدملا ٠ 2 قورعسم 3 ناكل قوهرد :كوخلا ٠ نيعلا

 ريطخ لمع ءاشن الع رصادخلا يدوقعماوناك ٠ رازالا ميلفمدرولاراص“.دلولا”دوقفم سماديز
 يلي امانب رعا اإل

 0 وهو هربخ ( ”روهنشم ) عوفرم ادتنم ( "دياز ا ديز

 قومرع دب ز ٠ هيلا فاضم ءاهلاو عوفرم هلعاف بئان ( ه مارك ) لوهجلا هلعف' لم لمعي

 ةفاضا نم هيلا فاض رجلاب و هب لوعفملاب هبشم بصنلاب و هلعاف مفرلاب ( ”ةناككلا ) ةههشللا
 : 0 هئبا ”لوعقملا كوخا . ندا وهو ةهمشملا ةفصلا ئر يراحلا لوعفملا مسا

 مسا وهو عوفرم هثعن ( ”لوتقملا ) هيلا فاضم فاكلاو واول عوفرع ادعبم ( كوخا )

 هيلا ٌفاضم ةاطاو عوفر لوعقل لعأف بئان ( ةئبا ) لوهحلا هلعف لمح لمعي لوعفت

 ٠ عوفرم كوخا ادعبملا ربخ (”لبقم )
 مزال وا ايسانم ءاقارأم اطقت انلار تضخ انمضؤو و ةلاكل لا مدل 0

 هل ضرعي هنا ناطمل#كا لها نم كخنر نغ هغلب دق ةفوكلا لها نم الجر نا حي

 لمحل هيلع قيض دقو ةفيلؤلل همْزأ مرغم دي عيبلا ىلع ( عضوم مما ) ظساؤب ةعينض

 هذه يل رتشاف طساو ىلا بهذا هل لاقو ٠ ريناندب اجرخ هل عرتاو لغب لع هل الايك
 يناكلا لاملاب كدما "يلا بتكاف الإ و جرخلا اذه يفام كافك ناف ٠ ةضوردملا ةغيتفلا

 بكار يلارعا هب قل درفتاو ( ءارخنعلا لخد يا ) تويبلا نع صحا ايف جلا عمت
 ئآإ



 ل

 0 01 ا ل اني ل ا ا تلا ووغ ره رد

) هيلا كاضم“# ءاحلاو ًاسابل نم هب لوعفم
لو ةل لع ةلمح هفطاع واولا ( سدلو 

 : مف نسد

 ااا)| 019 يأ ( ج الوب )اضيا برحلا اخا ىلا دوعي زاوجي رتتسم اهعماو صقات ضام

 2 هقدل اريدقل بوضتم ةدئازلا ءابلاب اًظفل رورح جالوو دئاز رج فرح ءايلا لوخدلا يا

 ةالابملا غيص نمجالوو دئازلا رجلا فرح ةكرحب لحما لاغتشا هروهلظ نم عنم سيل ربخ
 : هلعافف هيلعو حلاو يا هتم لعافلا مسأ وهو هلصا لع المح و وهو لعفلا لمع لهعيف

 مسأ ةفاضا نم هيلا فاضم تويبلا يا ( فلاوخلا ) برحلا اخا ىلا دوعي هيف رتتم

 7 نم لاح ( القعا ) اريدق' بوصنم اًظفل رورجم وهف هلوعفم ىلا ةغاابملا لع لادلا لعافلا

 / هرخآ 5 فلالاو ١ اهربخ ددعت زاوح ّط ءانب سسلل رناث ربخ واجلو يف راثسملا ريمضلا

 ٠ لقعا وهف فوملا س هالجر تب رطضا اذا لجرلا لقعا نم ذوخأه وهو قالطالا
 لالا بحاص لع ةناابملا لع لادلا مسالا دمشعا ثيح ( (ساّبِل ) هلوق هيف دهاشلاو

 هع 0-0

 ] هلغمو اهلالح وهو ال وخفم ئيضنو [نيسمأ العاف مف رف لمفلا لمع سف هل ةف ءاجو

 ٠ ٠ سيل مسا وهوهل أ دهم“ ءاحو لصالا حب 0 دقتعا هنا ريغ ( جالوب ) ةلوق

 هلعافو وه هريدقت فودحم اد_:ل ربخ هنال عوفرم لماع لعاف مسأ ( يهإرل الل

 لظفل رورجم وهف هلوعفم ىلا لماعلا لعافلا مسا ةفاضا نم هيلا فاضم ( ةئاملا ) هيف رتلسم
 هبصنو توعنملا ظفلل ةاعارم هرج زوجيف ةئاملا تعن ( ناحملا ) الحموا !ريدقت بوصنم

 ركذملا هيف يوعسي ةميركلا ضيبلا لبالا ناجملا ىنعمو ردقملابصنلل يا هلحل ةاعارم
 زو ةئأملا ىلع فوطعم اهدبعو ةفطاع واولا ( اهدبعو ٠) عمجاو ينثملاو درفملاو ثنوملاو

 نم لاح ( اًذوع ) هيلا فاضم ءاهلاو ظفللا لع اقطع رجلاو لحلا ىلع ًافطع بصنلا هيف
 هيلا فاضملا يف لءاع فاضملا نال هيلا فاضملا نم لالا ءيج حصو بوصنم وهف ةئأملا
 اهتدالو نم ىضم ناب يا بي رق نغ تدلو ىلا ةقانلا يثو دئاع عمج ذوعلاو ىرتاكا

 فرظ ( اغيب ) قاست هانعمو لوهجت وهو اريدقث عوفرم عراضم ( ىج زن ) مايا ةرشع
 فاضمءاهلاو عوفرم يجزن لعاف بئان ( اهلافطا ) هيلا فاضم ءاملاو ىجزتب قلغتم نآكم
 هلوقو ( تراحملا ) هلوق هيف دهاشلاو ٠ !ذوع تعن بصن لح يف يجزت ةلجو هيلا
 وهو ثمين عب( ةثاملا )هلوق وهو فاضملاب رورجلا لعافلا مسا لومعم عبتاشيح ( اهدبعو)

٠: 5 
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 ًاهيبش كضرف ام ٠) أ درجت هنع أ اريخ هعوقوب هبحاص لع هدارتعال ةعلابملا ميس لاو 7

 واةيزاجحلامب 2 هنع 2 هعوقوب هيحاص ىلإ 1ع هداتعال ٠ لمح( كيخا ضرف

 اهب يننلا ىلع هدايتعال

 نيلاله نيب بوصنملاو نيسوق نيب عوفرملا لعافلا مسا لوم اتعضو 80١
 بارعالا نم اهقح سي يتلا ةكرملا هانيطعاو

 0 يدس كيلع ( ةثيعت ) بهاذ كوبا ٠ هسردت يدأا « باتكلا 2 تنل ادق

 .ةلاسرلا نقاك كاوخا . « ىلازا » ي*نعملا « ”عايجلا 0 عيشملا «» اولا » يماكلا كوبا

 ةحناف ( ناصغالا ) ةقروم ةضورلا هذه ٠ « اهباوج »'هيلا لصوملا وه مداخلا ٠ سمأ

 كلاده «_رجخلا » باترش ديز ٠ فراعملا « لبس » وحنانلا كابا ٠ اهراهزا ( اةحئار ) ٠
 نايلا « نصع » ( د ) هيلشىتفب تررغ.٠ « « ضارعالا »

 بارعالا نم هقول ام لعافأا مس | لوعفم عبات انيطغا 1

 ناماكلا ازيا كفل رم تنل قه (١ رطاو يضل 0 لجرلا دزام هكا |

 ( طقف بصنلاب ٠١) ةعيدبلا ةديصقلا كلت ًامظان ديز ام ٠ ( رجلاو بصنلاب ) سيفنلا
 بصنلاب) ربدالاو :لعلا بستكميم ك١( رجلاو يصنلاب) ةيراضلا سورا بنا

 بضنلاب) رةفرظتسملا تاياكحلا ُث ( رجلاو بصدلاب)  ةحيضصلا . رابخالا يوارلا ٠ (رطلاو

 لعافلاممسا نا ىلع ةامنلا عمجا ٠ اًنيكسو نيكسو كيخال راثيد ثعاب تنا له* ( وبجاو
 هذه ا 0 ال ٠ ءىش * مع افرع ال (رحلاو يصنلاب ) رع _ لعافلا عفارلا

 راسب را ”نطولا ةمداملا دئارحلا (٠ رجلاو بصنلاب ) ١ عاش ةككرلا تاجرا

 (رحلاو بصنلاب ) )”عاطتسملا دهجلا يلذابلا لاجرلا لقا ام ١ اهيفكارتشالا بجي ( رحلاو

 (رجلاو بصنلاب ) ”ةينانالاو -نطولا ينئاخلا لاج رلا رثكأ ام ٠ ماعلا ريتا ليبس يف

 يلي امانب رعا ؟ ٠٠

 ريمضلا نم لاح هنا لع ةسمنلا ءايمالا نم هنالفلالاب بوصنتمانا( برللا انآ )
 اهل مزالم.هنا برحلا اخا ىتغمو هيلا قاضم ترطاو - هلق تس مسا عقاولا

 نا "ملا لمع لمعي ةغلابملا غيض نم وهو ريمضلا كلذ نم هيا (م3)
 ) زاوج هيف رتخسم ريع هلعافف هيلعو نسال قا هنم لعافلا مسأ وهو هلا يللا الع

١١١ 



 | ادوتلو :سمانيلع هتبتك ام انايب و كللذب !راعشا ةلاجتلا هذه كيلا اشك هسفن تقلا
 |راتسلا كلتب 1 باشلا كلذ لثم ىلا انداشرا ف كنريغل نكت كيم ّش ءانثلا

 املا كلا زعم رقثفت نيذلا نيجرختلا اننابش نم ةيلهالاو لضفلا يوذب كتبانعو ةيركلا

 الدف ءاقبلا _لوطب كل يناعدو يئانثو يركش صلاخ زي علا اهب ا لبقاف ٠ ةيعايتجالا

 : ةمركو هللا نم ءاعفلاو نعلا

 0 لعامل اهل 0 ١ لاعا

 ه]عف لمع لمعف ةيلاتلا ةلغمالا يف لأ نم درحلا لعاقلا م | هيلع لع اهيل ارش ؟ 1

 ا لعولا هنرق ىهواو اهرمضي ملف 0 اموي ةرخصر_حطانك )

 [ظفاح د كوبا ناك ٠ فور لعوك يا ردقم وهو هل ع هءوقوب ا دعا هنال

 5 0 ا احوسنم هنع اربخ هءوقوي هبحاص ىلع هذاتعال ٠ ٠٠ لمع ( ءالولا دهع

 'ىأرب احوسنم هنع اربخ هعوقوب هبحاص لع هداثعال ٠٠ لمع ( كيبا راثا اعبات كانيار

 هبحاص لي هداتعال ٠ ٠٠ لمع ( هيلع ةزئاج كل هضرف اتقثم اي ) ٠ نرظ تاوخا نم
 ١ هلمتل غوسملا وه ءادنلا فرح سيلو ٠ ٠ اًنقتم ذيل اي يا ردقم وهو هل اتعن هعوقوب
  هعوقوب هبحاص لع هداتعال ٠٠ لمع ( هلمع لع الك +يفاكمانا ) ٠١ حاضيالا رظنا
 0 ىلع هداّتعال ٠٠ لمع ( هتلوثما كوخا ظفاح له ) ٠ درج وهو ةنع بخ
 ؛0 لمع ( كدساح تنا رهاق اما ١) ( كالوم قح تنا ضاقأ ) هلثمو ٠ ظوفمللا
 قاتسالا باق ) ٠ كدساح الا تنا ”رهاق ام ليواتب هناف هتادأ ةلوملا ىننلا لع هداّتعال
 2 0 ذاتسالا ”لباقأ هيا ردقملا ماهفتسالا ىلع هداتعال ٠ ل( درا ما كاخا
 لاح هعوقوب هبحاص لع هدامتعال ٠١ لمع ( نوتيزلا ناصغا نيلماح هئاق ىلا اوجرخ )
 هن | يخل ةعوقوب هبحاص لع هدايتعال ١ ٠ لمع ( ًاباوج انيلا ”لسرم قيدصلا لعل ٠) هنم
 د ١ْ( 07 هداهتعال لمع( هقيفر سفانم ريغ كوخا ١) نا تاوخا نملعلي ع

 السلم هنع اريخ هعوقوب هبحاص 05 ٠ دايتعال لمع ( هوعدي .ىرم ءاعد يح كوبا

 ا 0( فرز دصاح لجرب تررم ٠١) سيلب يفنلا نع الضف ناك تارشا تل
 ل ( رجلا باكرشف ديز اما ) ١ روكذم وهو هل ادمن هعوقوب هبحاص ىلع هدامثعال

0 3 

0 1 



 ام

 (ممريغل ) نيلوعفم بصنب وهو ًابوجو رتتسم تنا هلعافو ةيهانلا الب مزج لح يف ا 1
 .٠ رخاوم لوالا هلوعقم ( ءافولا) مدقم يناثلا هلوعقم هنا لع نيرتب قلدتل رورحمو راج

 "دو نايس سلا لمع دصلا مسا لمت ثيح )ما كلا كترشعب )هلوق هيف لها ١

 ليلق اذه هلمعو ماركلا وهو لوعفملا هبصن

 لعاف ( ”نوع ) ,ضام لعف تبث يا ( م ) ىفم ام يف اهبارعا مدقت فرط اذا
 وهف ( ىلاخلا ) هلوق هلعافو ردصملاك لعفلا لمع لم ةناعا ىتءمب ردصم مسا وهو ص ١

 بارعالانم امل لحم ال ةلبجلاو هلوعفم (<رملا) هلعاف ىلا ردصملا مما ةفاضا نم هيلا فاضم '

 ( ل ) اهيا اذاةفاضاب رجلحيف اهنا روهشملا وهويناثلاو نيلوقلا دحا ىلع اذاطرشلعف اهنال '
 0 ازاوج 0م وه هلعافو 0 موزحم عراضم ( دجي ) لاقو مزحو يف فرح 1

 ءاتثتسا ةادا( الا )اًريسع تعن فوذحمب قلعتم(  لامالا نم ) لوالا 240

 أمال بارعالا نم امل لحم ال ةلمجلاو يناثلا دي لوءفم الهس يا( اًرسيم ) غرفم "
 هنا يا قباسلا تبلا يف دهاشلاك ( قلاخلا "نوع ) هلوق هيف دهاشلاو اذاطرش باوج '

 ليلق وهو لعفلا لمت ردحملا مسا لم

 ٠٠١ نيرت يف باشلا كلذ اهيف انفصو ينبلا ةلاسرلا ّلَع اباوج انبتك

 هءاتهو هدغر ءاداو قودملا قبدصلا ءاقب هللا لاطا

 ىلا قوشلا يلزفتساو ءاهدوروب برطلا ينزف ءارغلا كتلاسر ينتاصو دقف دعب اما

 هثيابع طرفو هئالو ءافصو هئافو قدصو قيدصلا صالخا نع ةب رعم ٍش اذاف اهتءارق

 ضني ال نسح عقو سفنلا يف اهل ناكف ريملاو عفنلاب هتدوم لها ىلع دوعي ام يف هماتهاو

 فطاوعلا كلت ىلع هل ركشلا نم قيدصلا لضف هيضخقي اع رعلاب رارقالا الا مالكه فصوب
 يدل تتبث يتلا بيدالا باشلا كلذ تافص ررد نم هةوح ام 'رورس يفداز اممو ةقيقرلا

 نع ك ريغ نم "يما عقو دق هنأ ىتح ديعيلا هتيصو ةرثاطلا هترهش نع "ا هقداصلا كت داهشب ْ ا

 .ندح يف بير نم قبب مل ثيحب هبداو هلع ةرازغو هلضفب ةداشالاو هركذب هيودتلا هفرع '
 باشلا رايتخا نرع هطبشب اماعم مزعلا يف ضيا قبب مل هنا اك ةب وغرملا ةمدخلل هتئافك"

 انيك انيلا همادقتسايف ددرتت اهلسجي ام ةدارالا يفالو ال ةمدخل هلا ١

 ينو ٠ هلاغشا مامز هيلا انلسو لح لا ةرادا هيلا انلكو لصو اذا ىتج همدقتن هيلا الاك'
0 



 م١٠١

 0١ رااح ( لظ ) 0 ماذلسلا هلبأع قلطم لومفم ( هيل د

 | ملم وغ يذلا يبيلا ردصملا لم ثيح ( الجر مباصم نرا ) هلوق هيف دهاشلاو
 هيلع قفتم وهو يملا نم ياا ردصملاك

 هريدقل (زاوج رتسم هلعافو ضام لعف ( رست ) ةياغلا ءاهتنال فرح ( ىتح )
 واولا ( اهجاهو ) رجبتب قاعتم (_حاورلا يف ) هلبق تببلا يف يشحولا راما ىلا دوعي وه

 ءاملاو ًاضيا يشحولا ر ,امحا ىلا دوعي رتتسم هلعافو ضام لعف اهراثا يا اهجاهو ةفطاع

 د ىلع جاه نم قلطم ل وعف. ( باط ) راما ىثنا شو ناتالا ىلا دوعي هب لوعفم

 عوفرم ظل رؤر## وهف هلعاف ىلا ردصملا ةفاضانم هيلا فاضم ( 5 ل 1 اسزولج تدعق

 بقعلل تءن عفرلاب ( ”ىلظالا ) هيلا فاضم ءاحلاو هلوعفم ( هقح ) ال«وا اريدقت

 (مولظملا) هلوق هيف دهاشلاو عضوملا اذه ريغ يف ظفلل ةاعارم رجلا هيف زوجي ولحلل ةاعارم

 هلحل اعابتا بقعملا وهو الع عوفرملا ظفل رورحلا ردصملا لعافأ معن لءجو مفر ثيح

 ظل ةاعارع رجا نسحألا نكلو ٠ لسع ولو

 زاديعملا مسأ

 ايل ريت نيلاله نيب ردصملاو نيسوقنيب هلوعفمو هلعاف عم ردصملاوسا انعضو ؟*ال
 كاخأ كمالك ٍينرس ) « قتلا لعا كترشاعمو » ( لضفلا يوذ كترشع ينج )

 دق » ٠ ( ققحم هديبع هللا باوث ٠) « ةبجاو هناسحا لع نسحملا ةباثا » ٠ ( هرفس موي
 ( رك ينس دقف ءةح نم رثكأ هايا ك'راطع ) نكلو ٠ « هقح كاخا كءواطعإ ينس
 « هريغ كتناعا » نم ( ريخ جاعحملا كنوع )

 يل امائب رعا 4

 أ لن دعت ال هلزق ةوق يف وبف رصحلا ةدافال مدق ناو ةدعقب قلغتم (كتترشعب)
 فاكلا وهو هلعاف ىلا فاضمردصم مسا ةرش'ءعو مريغ كترشعب ال مايا كترشعب الا
 ١> لقت ان اوجو نتعسم ريح :هلعاف بئانو عوفرم لوب عراشم ادعت وش (مركأ ١
 رغالا ناك اذاو او ارد باري قياسا ءافلا 6 الف ) دغتب .قاعتم مهنم ) تنا

 ديكوتلا نودب هلاصتال مسنفلا لع ينبم عراضم لعف ( نيرت ) ةبعان الو حلا الف كلذك



0 00 

 كلذ هجو انركذو ردصملا لمع طورش هتفلاخل ًاطلغ هاشار ام ادحلصا 504

 تالزادج 0200 هكرايتجاو علك ارك ةءالا ظفح يف كواهتجا 20
 ىنبحمب (١ هلمف دكوي ال 0 نال ) ًاًئيحم تئج٠ ( لمع ال ريع ناك اذا ردصملا '

 00 كعوجر يرسم ٠ ( هلم مات لبق عبتي نازوخيال هنال ) ليما كضرف كطخ ١

 لمس الذ 1 رك را طرق هنآل ) نيب ربدملا هب هلأ برض ام ينعار : :ةسردلا 0

 دصقي نا هيف طرتشي هنال ) ينيع كله كهجو نسح٠ ( ءانلاب دودحمو عومج انهو اًءومع ا

 ٠ ( لمجل الذ تاكلملا لبق نم انه وهو هنع ربخلا ىلا ةبسنلاو 0

 ةقعرإ ةعست كلذ ١ نم تس (٠ ٠ هيلع هلومحم مدققي ال هنال ) ٠ كضرف كناقلا يب 3

 هنال ) ضرفلا ككرتو ةلوثمالا كسرد نسحي ال ٠ ( ءاتلاب دودحم هنال ) 00 ةعفد

 يعسلا هعم غلب ايف ٠ ةفأر امهب كزخأت ال٠( ؟رصملمت الواعهيف ردم
 ةيلاتلاةاغمالا يف 0 هناة كسل امدل وعفم عباتو ردصملالعاف عبات انيطعا 0

 بصنلاب) محلاو زيا لكأ نم تب (٠ ( رجلاو عفرلاب) مولظملا هقح ب م ةعملا نط

 للاطر عاطقتا يفءاس ٠ هرفس نم ( رجلاو مفرلاب ) «يكلا كيا عوج فرس .( د
 ٠ ( رجلاو مفرلاب ) ءاينغالا سانلا رابتعا كلغشي ال (٠ رجلاو مقرلاب ) .ةراسلا اسأل ١

 لجرلا ةوسكو ٠ ( رجلاو بصنلاب ) فوهلملا لجرلا ةثاغا نم هللا نيع يف ىلحا ءيشال

 لجزلا ةدايعو ٠ ( زجاو بصنلاب ) ”ناعوجلا لجرلا عابشاو (٠ رجلاو بصنلاب ) ”نايرعلا

 لعاناشن ٠ ( رجلاو مفرلاب ) 'ةليا ةصرفلا ءاهتنا لع تفسات .( رجلاو بصنلاب ) ضيرمل

 (رجلاو مفرلاب) مدي زو ورم توم نم تبحح :( رجلاو بصنلاب ) .ةحيمصلا ءىوابملا بح

 (رجلاو عفرلاب ) :ديعس كيخا داهتجا ينرسي ٠ دحاو موي يف
 يب ام انب رعا ٠" ءآ

 ءادنلا لعفب بصن لحم يف مضلا لع ينبم ىدانم مواظو ءاددلل ةزمهلا ( هولظأ )

 2 او تاويمتم + راما اسم ) بصنو ديكوت فرج( "نإ ) فوذحما

 تولكلا لاف ىلا[ ف اضم وهو ًالوؤنم ىضنو ذل عفري لعفلا لم لمي كتباصا ىنعم

 ا[زاوج هيف رتتسم هلعافو ضامن لعف ( ىدها ) هلوعفم ( الم ر ) نيلقاعلا روك ذلل 0

 تعل بهن لحم يف خا يدها ةلمحو هب لوعفم ( مالسلا ) الحول دوبي وه زال



 ب 70070

 15 ردصملا لامجا

 14 بصنو عفر نم لعفلا نأك امدل انلعجو ام وانابنرتقملالمفلا عضوم ردصملا انعضو؟ ٠١
 ٠ كلوبآ ال اهنم نبش كةاطعا عيطتسي الو ٠ ىلاعت هللا مسن ءاصحا لع دحا ردقي ال

 قلالي ةرقب الو ٠١ كباتك كقي زم ىنمهي ال ٠ اوعمتجا اذا نئانلا الو كدج الو
 011 ودلاف «دايدزال ةيوغللاو ةيبدالا ب تكلا كتعلاطم بحا تنك كل قتسم كعبيضتو
 ١ تيضر ٠ حلفي لف اكع حنف لوالا نويلوبان لوأح ٠ كئاقفرنع (رسعقمكايا يبادر “يلع رعي
 ”0000 07 ليذأ تناو كسورد يف ارخاتم كنوك ينوسيلال :ابح كئاقب و يل كرجهب
 ١ يف كنواهت نم بجعا لب كب يئاننعا نم بجمت ال ٠ بدالا ء.يبس تناو امدقتم كنوك
 / هبي رق ىنثقم ؛اهتشا لحتسي ال نموملا ١ كضرف

 ,”7 نيئي ردصملا امو نا عم لاعفاب ةلثمالا هذه يف ةدراولا رداصملا انادبتسا "٠
 درت مل نأ لاملا عمج كعفنب اذام ٠ ليخي تناف سائلا فيضن ال نا نم بج ال

 بدالاةلق نم ٠ كتغا سردت نا بحت لنا ةيبدجا هما لك سرد كعفني اذام ٠ هقفنت نا
 / لاجرلا ةريفح يف تناو كرافظا لقث ناوا كنذا يف وا كراخنم يف كعبصا عضت نا
 ٠١ نأ نم كرما :يش سبل ٠ راسالا يف راهزالا عجاضم ىلع ميسنلا ري ام بيطا ام .رابكلا
 ّنأَو رمشلا اودشني نا هب نورختفل برعلا ناكرلم مظعا نا:٠ سانلا لأست امم وا لأست
 ( فويضلا اورقي ناو ليلا اوبكري

 نيتمن نيب هلوعفم ىلا قاضملاو نيسوق نيب هلعاف يلا فاضملا ردصملا انعضو ٠
 . لها كناف كب ةيانعلا راثكأ رم بجيت ال ٠ كل ريخ ةسردملا ىلا ( كعوجر )

 ف ( كدابتجا ) ٠ فحازلا ودعلا *ةضهانملا+ ةيماملا ( جورخ ) ينبحتا ٠ كلذل
 كيبحم (رورسو ) كماو كييبا ( ىضر ) كبسكي بدالاو مولغلا + ليصحت#
 صرف *مانتغاو# كنارقا َلَع ( كراختناو ) كنيع ( ةرقو ) ةسردملا يف دب كنت افاكمو#
 ٠ دجلا نع ( هدوعقب ) يلاعملا *كاردا* رمل ىنأتي ال ٠ لبقتسملا يف حاجنلاو مدقتلا
 ا نينبلل راع ( مالا ةلذمو ) هييا *ماركاب# ( ناسنالا رخخ ) لب ( كييا ناوهب ) رختش ال

 هتالاحو ردصملا لمت طورش

 اا



 ل
 ل
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 2 ناك امو اهب وذعو امتودرب وأ تائسالا ةدح وهو تعتلا نم هفص بنشالاو مقرلاب
2 
 "يف

 هب كوف ثعن ( ”بتشالا ) هيلا فاضم فاكلاو واولاب عوفرم ادعم كنق يا( كوف )و

 ”بن 'رَزلا هيلع اذ امنأك ) هلوق وهو يناثلا رطشلا يف دراو كوف ادتبملا ربخو٠ناءرلا '
 يارمالا ىنعمب لعف مَسأ كيلا ) ىنع كوفاو فنا كيلا: ةحئارلا ببيط تبن تبئرزلاو 7

 ريمض(تنا ) هلصا لك رج لحم يف ريم فاكلاو تنا هريدقث اًبوجو ريتسم هلعافو دعبأ ٠١
 يذلا رتعسملا ريم اَلَع فوظعم عفرلاب ( كوباو ) ردتسملا ريم وانفاكلل دك رت لل

 ّ انطع كدبباو اقل رجلا هيف زوحم و ١ لصفاعب دك كول فطعلا زاجو لعاف وه

 كيلا لمفلا مساب قلعتم رورجتو راج ( ينع ) مدقث اكرجلا اباحم يتلا كييلا يف فاكلا ٠
 ةبواطملا ةلاسرلا اننتك ٠٠

 زيزعلا يقبدص
 ءالللا ب قرالا ىرسااذا ميسنلا نم فطلا (مالس كيلا يلاذهأ فمي انا ١٠

 0 0 ا : ىئبحو ىصكالخا ع يدصب ا الا كالاخا الف قرح اذا

 مز“ لا جاتحم كنا تقرع دقو قيدصلا م ف يعسلا ءافولاو ص الخالا تايجحاو

 اذناهو هيف مدخت ب ًاعضوم داري هنا تفرع اباش كل مدقا نا تيار كرات ل# يف
 كلا هّممع كا 0 قفو ناك اذا يح ةفرعم تس همبق اهفرعا ملا هتافصب كال هفصا 6

 اس -.

 001 لئاتلا وح ةعبنلا رك هزم نم اعني ر نيثالغلا ف باش قمحلا ماو هنا لوقاف

 كرتع ناو ةثداحلا لت ال ةمزعلا ىضام ةمحلا يلا (ردصلا ) نآبالا ب ]0

 ةرشاعملا كَدع رشلاو فرعلا د ركذلاو ةنودحالا بنيط ةمعمأإ نسح همزع ةدقع

 ةذتاسالا رباكا نع مولعلا ذخا دق هقفت. جرت رودتم وهو فطلو بداَ]َع ثيدحلا هكف ٠
 يلا ةداهشلا كلذ تدشي مولعلا نم هذخا ام لك يف غبت دقو ةينطولا سرادملا رهشأ يف

 ةنامالا اماو ناببلاب هيلا راشي نمت اهيف وهف ةيضاي رلا مولعلا يف ةصاخ زاعما دقو هدي يف

 هتافصب هلثم ىلا ةجاح يف قيدصلا اهيا تنكاذاف رححلا نم نيعلا ناكمي هعماهنا كافكف
 هلو كلل ةدئافلا نعجضت .تلمف اذاف هريغ لع ءايا كرابسخلاو هيف كتب و 0

 ا اك ل ءاقبلا ءانش 3 و 5 ول هاياو ينرإقثو ١ ا :

1 
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 ةاودلا هذه (اهوأ كاه ) كري ام لك ٠ ليتتلا اذه نم ( فآ) 7 ]1111 0)
 مساج مدمل ( يو ) دهتحل ٠ كقارف ل (ءا) ١ ) ةودكلاو توقلا ( ينطقو يندق

 تيبملاو ١) مهللا ( نيما ٠ كقيدص دنع ( لازن ) ةدسفم اهتناف ةلاطبلا ( راذح)

 ) ذيمالتلا اهيا سردلا لع ( لهيح ٠
  5يلب امائب رعا

 يأ رمالا ىنعمب حتفلا ىلع ينبم ردصملا نع لوقنم لعف مسا ( ديور ) اديز ديور
 بوصنمهب لوعفم ( ؟ديز ) وتنا هريدقت اب وجو هيف رتثم هلعافو لهنا ٠٠٠ تنا كدي ور

 فرح فاكلاو حتنفلا لع ينبم ردصملا نع لوقنم لعف مسا (كديور) (ًديز كسفن
 لصفنم مفر ريع (تنا)و تناهريدقن ابوجو رتتسم هلعافو بارعالا نم اهل لح ال باطخ
 فاضم فاكلاو تنا ديكوت مفرلاب ( كسفن ) كديور يف راثسملا لعافلا ريهشلل ريكوت

 كدي ور نم هب لوعفم ( اديز )هيلا ٠ ربتعا ناف لعف مسا ( كدي ور )رابتعا ىلع اذه

 ايوجو فوذحم لماعب بوصنم ردصم ( كدي ور ) هبارعا يف لوقتف هني ردصم ىلع ايقاب
 ردصملا ةفاضا نم هيلا فاضم ناكلاو قاطم لوعفم هنا لع هلعفب ظفللا يف لدي هنال
 فاكلل ديكوت ( تنا )و ةيلعافلا ثيح نم مفرلاو ةفاضالا ثيحنم رجلا هلح هلعاف ىلا

 لوعفم((دي زو نيمدقنملا هيلحم بسحب هلاَمبت رجلاو مفرلا هيفزوجيفاضبافاكلل ديكو ن(كسفن)و
 رمالا ينعم رورحلاو راجلا نع لوقنم لمف مسا (كيلع )بدالا كيخاو تناكيلع . «هب
 فاكلل ددكون( تنا) ىلعب رج لح يف ريمض ناكلاو تناهريدقناب وجو رتعسم هلعافو مزلا يا

 ) لوقتف معفرت نا زوجيو رجلا هاحم يذلا كيلع يف ناكلا لك فوطعم رجلاب ( كيخاو

 ) نيهجولا لع فطعلا زاجو كييلع لعاذ وه يذلا راثسملا ريمضلا لع افطع ( كوخاو

 ىرثلاو ايرثلا نيد ام ناتش٠ لعفلا مما كييلعنمهب لوعفم ( بدالا )لصفنملاب ديكوتلل
 رورحم( اي رألا ) اهلعافو ناتشنيب ناتدن از (نبب ا«)و دعب يايضأملا ىنعمب لعف مسا (ناعش)
 (يركلاو) ضيا ردقم هعفروناعأل لعاف هنا لع عوف رءو ردقم هرجو ةدئازلا نيبل ةفاضالاب

 مدقتملا هككحيف هعبت ايرثلا لع ف وطعم ٠ ٠ ٠ لعف مسا ( او ) بنش الا كوفو تنا يبأباو
 ءابلاو رورحمو راج ( يبأب )انا هريدقن اب وجو رتتسم لعافو ينم بجصنا يا عراضملا ىنعب
 رخاوم ادعم ( ثنا )و ئادفم كيسا مدق. ربخ فوذحي قلعتم ةيدفتلا ءابامل لاقي



 0 ١٠١

 م٠ هأنعم نمسح رب لا ف رح ةطساوب وأ هن سها ىدعأب و ركبيف نكونيو فرس 3

 شما يا مزاللأ .رمالا ىسب كرش لّرم لعف م |( هبا) هيإ هل تلق يثدحم تكس

 لجرم لعفوما نادرس هالي (: مآ ) ايصلا مايا لع 3 نيونتلاب كتبو يلدز يا يدعتملاو 1:

 ينطق لاقف اضيا اذه دج 2 كلك ا و عجول يا مزاللا عراضملا ىنعمب فر عم 4

 ماصخلا اذه هلب ٠ ينيفكي يأ عراضملا ىف :ي نرعم لجترم لعف مسا( ينطق ) تذخا اه ٠
 نم 0 كرتاو عد يا يدعتملا رمالا ىنعمب ردصملا نع لوقنم لمت 0 هلي ١

 اور يا مزاللا عراضملا ىنعب لجترم لعف مسا ( فأ) نالكلا اذه ٠
 مزاللا رءالا ىنعع فرظلا نع لوقنم ل أءف مسأ | ( كمامأ ) يآ هلا اهيا كماما ٠ نيونعلاب

 يامزاللا عراضملا ىن >5 لجترم لعف م 1 اهاو ) اهاو ًاهاو مث ىملسل اهاو . مد

 لمف مسا ( يندق ] يدق نيبيبملا رصن نم يندق ٠ ريكدتلا مزالم وهو بجنا وا بجتأ
 23 سا ( ايا ) لادجلا نع ةذمالتلا اهيا اهيِإ ٠ ينيفكيب يا يدعتملا ىتعمب لجترم
 : ( ”تيه )ىتفلا اهبا تيه 0 كلا ا وطو اوفكلا يأ مزاللا رءالا ىنعب لجتر ع

 كيلع 1 فكر عم وهو عرسأ كنخأ مزاللا رمآلا نئعع لحتر» لعف مس ا.ءاعلا تلكع 1 ١

 تاهيه٠ 1 رعم وشو عجوتأ يا عزاللا عراضملا ننعم لدحر م لدف مسا ( 5 ب دصأي

 مزالم وهو دعب يأ مز هدانا خام ىنعي لجتره لعف 2 ( تاهيه 2 ا سوا

 قتعمب ل>ثر ع لعق مس |( َناءرس ) [باهذا اذه ناكشو يشم لجرلا ناعرس ٠ في رعلا

 لعف مسا ( ”ناكشو ) عرس لءف نع لوقنمهنا ليقو فرعم وهو عرسا يامزاللا يضاملا

 نال ٠ كشو لءف نع لوقنم هنأ ليقو فرعم وهو عرسا يا مزاللا يضاملا عب لجترم

 1 ا لبا مزاللا يضاملا ىنعب لجترم لعف مسا ( ( تنال الوصل

 ل“: رم لعف مسا (رهص) ملكتن كمعسا نا دي را ال_ةص٠ ءوطب لءف نع لوقنم هنا ليقو

 (هيإ)ا ادبا اثدحت الف هبا 0ٍثيدح لك فكما. مزاللا رمالا ىنعمب نيونعلاب ركنم

 ديا انت : ل2 ا نع _ ضماي يامزاللار مالأ ىنءبي ني ودتلاب ركنم لج” م لعف مسا

 اهيناعم ّط لد لاعفا ءامسأب داما هده ف ةدراولا لاعفالا انادينسا ١314

 ٠ دج رازملا ( تابيه ) ٠ ذيملتلا اهيا ( كناكم ١) كدضع ٌةناف كاخا ( كيلع ) ٠

 نع ( اهيا ) ٠ نالكلا اهيا ( هص ) ١ ايحم بيبحلا ( ناطب ٠ ٠) ليخبلاو م ركلا ( ناتش ) 3
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 آر قذع طوب رما لف (تبقسا ةدئاز ءاغلل 4 هيلا فاشم ءايلاو

 ظ هع واوا م اامو ةفطاع ءافلا ( اث ) يناثلا هلوعفم ءاهلاو اب وجو رعدم تنا هلعافو

 - ريدقل زوجيو ٠ 1 ال هربخ لصفتم ريعخ ( انا )و ادعم اما مفرلا

 ا . ةماقلا لعو اهمسا اناو امدقم اهربخ امنوكت ةصقانلا ىلءف ةمات وا ةصقان امدعب يثراك لعف
 ا 00 لآ اقوذحمب قلمتم بوصنم فران ( دعب ) ناك لعاف اناو اقلطم الوعفم ام نوكت
 ١" قوذحلماعب قلطم لوعف٠ هنا لِي بو.هنم ردم.  كحيو ) هيلا فاضم ( ببشلا )انا

 7 مفرلاب ( وخناو ) فوذح ربخاو | ادعبم هنا لت همفر زوجي و هيلا فاضم فاكلاو اب وجو
 ااا ]1 قلملا ..ركما ثيح هيف دهاشلا اذهو مجرما وهو انا لع واؤلاب افوطعم

 000 م فطعلا هيف حخرتف

 ظ لعفلا مسا

 " ههبش وا فرظ نعوا ردص٠ نعلوقنملاو لجترملا لعفلا مما ىلع ركذلاب انللد
 4 اهنم دحاو لكى نعم اندرواو ةيلاتلا ةلثمالا يف ركتملاو فرعملاو لودعملاو

 ىنعمي في رعتلا مزالم لجترم لمف مسا ( ناندش ) ىرثلاو ايرثلا نيب ام ناتش
 ميسا (كناكم )كلل ابا ال كناكم ٠ تش لمفنع لوقنم هنا ليقو قرتفاهانعم مزاللا يضاملا
 مل اي هما ' ا ةلكمو مزال رهوتبا ءانعع بالا ودي فرظلا نع لوقنم لعف
 |١) )اهايح 00 ىو ةكتتاي ا ءّواللا زمالاو 0 لير ملعف مما( هص 2

 5, ةدحاوب ىضرا ال نيمأ نيما ١في رعتلا مزالم 2 | رمالا ىتعمم لّخرم لعف
 7 مزالمه بها يا رمالا ىنعب لّكر» لعف مسا ( ”نيمأ ) نيما فلا !بيلع فيضا ىتح
 " .نرعع لوقنم لعف مسا ( ميلع ) ةيبدالا يتكلا ةعلاطم ذيمالتلا اهيا يلع“ 50
 مما ( يو )نورفاكلا ملفي ال هناك يو ”اومزلا يأ يدهتملا رمالا ىنعمي رورحلاو راجلا
 2 اذهنع هم فيرعتلا مزالم بحعتا وا بجتا <ي-١! مزاللا عراضملا ىنعب لجترم لعفر

 ' منا( راذح) لكلا راذح ففك <ايئا مزاللا رمالا ىنمه ركتماترم لعف مسا (رعمت )
 0 5 اوين ) صحفلا ىلع لهجح ,لخا ا! يذيتملا رمالا بم ّلسفلا ع ل
  نودبانه وهو رشع ةسمخ بكرم وهو لع وا لبقا وا إب يا رمالا ينعمب لجترع لعفا

3-4 
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 كو 00 1 فوذحي لماعب هيصن 0 هلق ام ّط فطمعلاو ةيعملا 2 0

 ىلل بصنلا اهيف بي )طئاحلاو تلج ٠ ةيكرامالا(ةيعملا لب صنلا هيف راتخي ) رايدلا يخلو ٠١
 كاافف ٠ ( فطعلا هيف راتخي ) داَحتاو فالتثا يف مكتطو لهاو متنا اونوك (ةيعحلا '

 نيعتلا اد )ذي ريب كن تويرع ( ةيعملا ىلع بصنلا هيف بي ) دجن لوح ْذَرلاَو ''

 0 تايم اونوكف ٠ ( فطعلا هيف راتخي ) هيباو ديزي تررم (٠ ةيعملا لع
 رجفلا عولطو تجرخو يداقر نم تضهن ٠ لاحطلا نه هنيتيلكلا (فطعلاهيف راتخي)

 ٠ ( ةيمملا لع بصنلا امهيف ب بي ) ءافرملا ىلا سمشلاو لصوف يل قيدص ةانفالمل

 لماع هل ردةيف ةيعملا لع هبصنو هفطع متن ) يناثا الك امهردو (( وث ريقفلا وسكأ تنك

 كيلا ع دص سب ) "ا حبصلا جالبنو ذيمالتلا بهم٠( هيطعاو يا

 ( ةيمملا لع بصنلا هيف بجب ) كقيفرو كب 'مركأ
 يليام انب رعا |ا45

 تناهريدقل ابوجو رعسم هلعافو ينبم لعف مسا دقو اهلبق ام بسح ءافلا ( يندقف )

 لع ف لمعت ناضل زيت مهاياو ةنيعلل قاولا ( ماياو )هب لوعفم ءايلاو ةياقولل نونلاو

 طرشلا لعف ( قلأ) نيلعف مزاج طرش فرح ناو ةيئيس ءافلا ( نإإف ) هعم لوعفم بصن

 ا هلوعفم ( مهضعب ) اب وجو أ ”ةسم انا هلعافو ةلعلا فرح فذ. موزحم عرافشم

 طرشلا باوج هنال موزجم وهو ةصقانلا نراك عراضم ( اونوكي ) هيلا فاضم ءاهلاو
 فاضم ريدقث لع رورحو راج ( ليحعتك ) اهعسا ريمض واولاونونلا فذح همزج ةمالعو ٠

 فاضم ليجمو ناكر بخ بوصنتم فوذهمب قلغتم وهو ليحقفت يوذك يا فلكلا لس
 ةبدح مانسلاو ٠ رجلا يف هعبت مانسلا تءن ( دهرسملا ) رورجم هيلا فاضم (_مانسلا )و

 لومفملا بصن ثيح ( مهاياو يندقف )هلوق هيف دهاشلاو نيمسلا دهرسملاو ريعبلا رهظ يف

 ينيفكي وأ ينفاك ىنممي يثدنقف وهو لعفلا هبش لمأعب هعم

 هلعافو رما 1000 هلعافو لعف تلقو اهلبق ام بسح ءافلا ( ”تاقف )

 لوقم بصن لحم يف هتلمحو ةرمحلا ىلا دوعي هلوعفم ءاطاو تنا هرب دقت اب وجو ناس

 نعفعض يذلا لماعلا ةيوقتل ةدئاز ماللا ( يريغل ) رييخألا فطع فرح ( وا ) لوقلا

 اهقسال لوا لوعفم هنال اريدقث بوصنم اًظظفل ماللاب رو رحم ريغو ريخاتلاب يناثلا لوعفملا
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 ٠ يبدا ”سلجيل«فطملا درحل واولا نال» اح ادو ينع ٠ (كاخاو)ةسردملا ىلا تعجر

 نادسا « فوطعم » كاخاو كابا ا ةرهاس هلل « فوطعم » » ؟اياو انتعبج

 هنم ردقملا انربظاو ةينالا لما يف نيسوق نيب هعم لوعفملا لماع ائنعضو 5

 فيسو( ترس ١) باوصالا رك ذتو 0 تكاام“ ادي زو كناش ( ناك) ام

 1 ٠ ةبشخلاو ءاملا ( ءاوتسا ) نم تبحت ٠لاجرلا لعف هي رال كاخاو ( يندق ) ٠ رحبلا

 ٠ ٠ يباب ربكلا كلاسلاو ( عجار ) تنا ام ٠ مهتدبع نيذلا ءارزولاو يابا ( ناك)

 ا ليلق سرد باتكلاو ( كبسح ) ٠ قي رطلاو ( احورطم ) ليعقلا
 تنا ( نوكت )ام « هاباو هيلع ( “تلمس ) ٠ ةباطحلاو كناش ( نوكي )ام ٠ رعشلاو تنا
 كالمجو ( هوركم ) تنا ٠ كاباو ( نابم ) تنا٠ رحبلاو ( شامب ) تسل ٠ رهدللاو

 ةيعملا واو دعب عقاولا مسالا تالاح

 ٠ ةيعملا لع بصنلا هيف بحيام انيعو ةيعملا داو دعب عقاولا مسالا تالاح ان ؟ 6

 هيف عنتمي امو ٠ بصنلا ىلَع فطعلا هيف راثخي امو ٠ فطعلا لع بصنلا هيف راتخي امو
 فودذحم لعفب بصنلا اماو فطعلا اما هيف بيف ةيعملا لع بصنلا

 ٠1( الي انأصو كنأش ام ٠ (.ةيمملا لع بضنلا هيف بجي ) رمايالاودكللا فيك
 بجيي) رهنلا قي رطو رمح راسو ماشلا قي رطو دي ز راس ٠ (ةيعملا ىلع بصنلا هيف بجي )
 راتخي ) نطولا يلا هاياو تعجرو ةسردملا ىلا كاخاو تينا (٠ ةيعملا لع بصنلا امهيف
 هترما لكاوو هعدف ٠ ءرما نم ”لاح رهدلا كتبجتا اذا ٠ ( ةيعملا لع بصنلا امهيف

 لع تبصنلا هيف بجي ) 'هنايتاو حيبقلا نع هنتال ( ةيعملا لع بصنلا راتخي ) ءايلايللاو
 ديصلا ىلا كوخاو انا تجرخ ٠ ( ةيمملا لت بصنلا هيف بي )ادي زو كل ام (٠ ةيعملا
 تيان ٠ ٠ ( فطعلا هيف راتخب ) أجراخ كوخاو تنا فق ٠ ( ففطعلا هيف راتخي )

 .(فطعلاهيف راتخ» ) ورمتو دي ز اج ٠ (فطعلا هيف راتخي)ةليضفلايف اكريذل ٌةودقهاياو
 نباو كوخا فلتخاو ٠ ( ةيمملا لع بصنلا منتو فطعلا هيف ب نجي ) ركبو دلاخ مستغلا
 ص ' مقرلا هيف بجي ) هتعيضو لجر لك +( فطعلا هيف بي ) ديهز ءيش ىلع كراج
 هسيف عنتمم )| ديدج ًابوثو *!م هتيقسو | زبخ هتمعلا : ( عفرلا هيف ب ت4 ) هقيفرو ذيملت
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 راو رغب ويح هلعافو عوفر» عرافم ميقث ةيفان ال ( ميقن ال ) سفن تعن ( "ةرم) 0

 زوجيو ةببا يا اسفل اناث ممن نوكت نا زوجي ميقل ال ةلمجو سفن ىلا دوعي يف اريدقل ٠
 ربخ فتوكي نيهجولا نيذه الك لعو فصوب هم ركل نم ”الاح نكت نإ 7
 نك ربخ مبقث ال ةلمج نوكت نا زوجيو مثا اسفن يل ”نكل يا مولعم هنال اقوذحم نك ١

 ءايلاو ميقت ريت نم الاح فوذحمب قلعي نازوحيو 2 قاعثم رورو راج ( يب )و

 ماذلاوميقتبىلعتم رورحيو راج ( مأذلا َلَع) يل ةبحاص. ميقث ال ريدقتلاو ماللا ىنعمب
 فرظ وهوءاطب الا ىنعمب ثيرلاو امردق ىنعم اميرو ءانغتسا اذ الإ( اب 7 اللا )بيعلا 1

 انا هريدقث ايوجو رتعسم هلعافو عوفرم عراضم ( لوح ) ةيردصم امو ميقتي بوصنم

 ماذلا ىلع يب ميقت ال يا هيلا فاضم ردضم لي وات يف امتاصو ةي ردصملا امو امل ةلص وهو

 لصالا يف وهو اقرظ ثي ر ىرجأث يح ( اير الا ) هلوق هيف دهاشلاو ٠ يلوح ردق الا
 قلدمم 'ليعتسي ام ريكو مجنلا قوفخ تبهذ مهطوق يف مك فرظلا ماقم ماقف ردصم

 ٠ تيار اك يفنم مالك يس
 هعم لوعفمل

 امم هعم ًالوعف» هنوك حصي ال ام ببس انركدو نيسوق نيب هعم لوعفملا انعضو ١55

 واولا دعب عقاو وه
 سلو ةلمح لاحلا واو دعب ام نال ًاحيرص اما سبل هذال :كلاحليللاو كلوسر يفاتا

 ورمتو ديز براضت ٠ ديدجلا ( قوسلاو ) تيشم ٠ هعم الوعفم ىحسي الف مساب
 ءالا تجزم ٠ « ةيعملا يف صن تسل واولا نال » معو ادبز تكرشأ ةدمع هنال »

 كل اف ٠ ( ةبشخلاو ) هاملا ىوتسا ٠ ديصلا ىلا ( كاخاو ) ”يهاذانا ٠ « ةلثم » رمتماو

 اديز تبرض ٠ « ًقوطعم هنوك ىلوالا» ( ديزو ) يندق ٠ دن "لوح ( ذذاثلاو )
 اما سيل هنال » نبللا برشتو كعنسلا لكأت ال ٠ « فطعلا واو واولا نال » ارمعو

 كيخالو كل اذه ٠ « ههبش وا لعفب قو.سم زيغهنال 0 عاص امو لجر لك « اخيرص

 لتنقا ٠ هينوج ىلا ( رجيلاو ) تيشمو توريب نم اداب تف ٠ « لعف هقبسي مل هنال »

 * 4 نطنلا در واولا نال » ,كيبابو كب تررم ٠ « ةدمع هنال » كارتالاو نانويلا



 ا يت ب
 تتِج ٠ باحسلا ( ينبم ) نيب لالحلا (٠ ينبم ) لع نم ضي رع ( ينبم ) تحت نم ُءِيقا

 هبلسف رحصصا (ىبم) ندل ورمج هيقا ابهاذ ديز ناك ( ينبم ) نيب ٠ ديز ءاج ( نيم ) ذا

 (ناينبم) ءاسم حابص تويبلا ( ينبم ) نيب درتي ناك. :٠ ( ينبم ) هعمناكأم
 يلب ام يف ناكلا فرظ نع بان ام ىلاو نامزلا فرظ نع بانام ىلا انرشثا 1
 تاعاس رشع تمرد ٠ رهدلا نم (فصولا نامزلا فرظ نع بان ) اليوط تشكم

 ( ردصملا هنع بان ) عواط تئج ٠ (ددعلا ناكملا نع بان) لايما ةسمخ ىشم ٠ ( ددعلا هنعبان)

 نع بان ) جالبنا تجرخ .حبذملا ( ردصملا ناكملا نع بان ) برق تمكر ٠ سمشلا
 (٠ ةيئزج ىلع لد ام هنع بان ) ةعاس فصن ةلأملا يف تنحب ٠ رحفلا ( ردصملا نامزلا
 لداجا تنك ٠ ( امهيف ةيلك لع لد ام هنع بان ) راهنلا ءلكت لغتشاو ليللا لكت ف
 ”اليلقو مهمحلا تنك ام اريثكو نايحالا ( ةيئزج ىلع لد ام هنع بان ) ضعب ءاللعلا

 ةيحانلا ( ةراشالا مسا ناكملا نع بان) كلت تمقا ٠ (ا هيف فصولا هنع بان ) يننو عنقي اوناكام

 ثكحي إف لوسرلا ءاج (٠ ددعلا نامزلا نعبان)نينس سمخ كانه تيقب و لاغشالا الزعم
 (٠ فصولا هنع بان ) اليلق الا

 ةينآلا تايبالاانيرعا

 هبشل فرصلا نم عونم هنال نوني ملو ةيفرظاا ىلع بوصنم نامز فرظ ("ةيشع )

 عراضم ينغتو ةيفان ال ( ينغت ال ) هلبق تيبلا يف دهاجا لمفب قاعتم ثدنأتلاو ةيملعلا

 ةيفرظلا لع بوصنم ناكمفرطظ ( اهناكم ) عوفرم يننت لعاف ( ”حامرلا ) اريدقث عوفرم
 ( الو ) برملا نم لاح ىنغتال ةلمحو برحلا ىلا دوعي هيلا فاضم ءاهلاو ينغتب قلعتم
 ءانغتسا ةادا ( لإ ١ عفرلا يف هعبت حامرلا َلَع فوطعم ( ”لبثلا ) ةيفان الو ةفطاع واولا
 | (”مهصملا) ميت ينب بهذه ىلع هنم ىنثتسملا نم "الدب عابتالا ىلععفرلاب ( ةيفرشملا ) عطقنم
 7” فرصلا نم عونم هنال نيونت نودب ! .ةيشع ) هلوق هيف دهاشلاو ' عوفرم فرشلا تلا
 ' ينثتسملا نم "الدب عابنالا ىلع عفرلاب ( يفرشملا الا ) هلوق يف رخآ دهاش هيفو مدقن اك
 "لع بصنلا هقحو هيجي 5 ىنفتسملاب هنع ءانغتسالا ةحصل ميت ينب بهذم ىلع هنم
 ٠ بجوم ريغ مالكلاو عطقنم ءانثتسالا نال برعلا عيبج دنع ءانثتسالا

 - بوصنم ءنكل مسا ( سفن ) بصنو. كاردتسا فرح ”نكل ةفطاع واولا ( "نكلو )

2 4 4 
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 كس سا

 ةرخابلا تلصو قىم +٠ ( ازاوح فوذح 2 ردغ كعب ؟دوعت ىته٠ . (؟ ازاوج قود 00 ادغ ٠

 كقيفر« اب وجو فوذحم » دنع كباتك ٠ « ازاوح فوذح » انما سما ؟ ةيسنرفالا 1 0

 ٠ ةقيقحلا بحاص «اب وجو فوذحم » دنع لا بتاكلا لتق 7

 ناككاو نامزلا نم فرظلا ماسقا يقاب

 نيثمجن نيب فرصتملا ريغو نيسوق نيب فرصتملافرالا انعضو

 ”حابص# سردي حربي مل( ةيشع ) هتفرصو ( ةودغ ) ( ةعمجا موي ) كلوسر نانا 1
 ٠ ةسيكلا ىلا دحالا ( موي ةحيبص)تجرخ ٠ نيب نيب كلذ لعجا١ :ءاسم

 * موي تاذ* تجرخ ٠ اهبرفت نيتاسب *اهيلاوح# ناكو ةئيدملا ( لوح ) ودعلا ماقا
 دعبل #*كلبقريبي نم تّدج٠ + نال اير دا ( اموي ) تفرصف ديصلا ىلا

 *اذاو# ١اهتبغر *اذا# ةبغارسفنلاو) :يسفن يدنع# نم الالوقا ال٠ د+يدعب#

 رهدلا نم(انيج) تشككم ٠ رب وصتلا يف (نيعنس) تفرص ٠ ءاج# ناد تيضم ٠ عدت ليلق ىلا درت
 نيعمجم نيب فرصنملا ريغو نيسوق نيب فرصحملا فرظلا انين |

 ةديصقلا مظن تزحنا تح ةلماك ( ةليل ) ترهسم ٠ سبمخا ( موي ) توريب تدصق

 داردشإ ىلا تنيعلا هن ورا ةالإب ممحتا ( ( ةيشعو ) «ةودغ# ( موي ”لك) تنك «ةيلاخلأ
 يلصا تنك ٠ *ةركب# اشلثلا موي يلا عجري لوسرلل تاق ٠ « ةوصض# نينثالا موي

 جلثلا تذجوف ( ارخس ) موي تاذ تجرخ (٠ اليصاو ) (ةودغ ) أرقاو ( ايشعو ةركب )
 (٠ احابص ) ديصلا ىلا انعجرو ( ِءاشع ) تببلا ىلا انلصو ٠ لابجلا سوكر اللكم
 ( كاسم ) ةباغلا ىلا انيهتنا

 ةيلاثلا ةلغمالا'يف ةيعبملا فورظلا يلاانرشآ 4

 ٠ هضرع موللا نم سندي مل ءرملا ( ينبم ) اذا ٠ فذقم حالسلا يكاش دسا ىدل
 5 0 ) نأيأ ٠نيموي ( ناينبم ) نمو ذم هتيأرام (ينبم) طق هئامف ام
 ٠ ىبلاج ادن زن( د ) كيع تال نود + كل لعفا (ينبم) نالا» لانا

 هي تأرق (ْنبم) سما ٠ ءايربالا ءامد تكفس ( ينبم) انهو ”ينطولا لثق ( ينبه ) كانه ٠
 «بهذت(ينبم أ نيا «رايلالا اتندرت رجفلاجلبنا (4 هد)املاةبيرغةياكش يطل

١ ١ 
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 نيتمجن نيب صتخلا نامزلا فرظو نيسوق نيب مهبملا نامزلا فرظ انعضو اره

 ((وهش) رشع ةسمخ نيعسلا ةثداح + ةئس» نانبل يف ةيوانرفلا ركاسعلا تماقا

 نينثالا *موي* تدتك ٠ * الماك يا يتيدص دنع تا ٠ هلك ك1 ب

 (انيح) حرفي و (انيح) نز“ هلرملا ٠ ينم مظعا وه نم *يدعب» يناي ٠ تالاقم ثالث

 ةئيدملا ىلا تلصو ٠ ضيرقلاب اقلك بابشلا *نمز+ تنك ٠ كلذ بدس يردي الو
 #مويلا* ٠ حيضرأ #نالا# ٠ تجرخ لوسرلا ىلا ( الاح )٠اهنم ت>رخ ( امدنع )

 ٠نيح دعب ( ائيح ) هدبعتاو تتو دعب ( انقو ) هيلا ددرتا ٠ كعءاسم كيس اذه لك
 تعجرو ذيصلا ىلا ( احابص ) نيدثالا *مويا+ تجرخ/#نيتنس» ةصردملا يف تثكم
 + لولياو بآ + رحلاب انرعش ٠ (ءاسم)

 نيتمجن نيب دودحملاو نيسوق نيب مهبملا ناكملا فرظ انمضو 7
 ٠ رادجلا ( قلخو ) ٠ باححلا ( ءارو ) ىراوت ٠ نصغلا ( قوف ) روفصعلا درغ

 .:رع كاظخ_ رصقتنو ( هلامث ) ىثمت نا كنم ربك اوه نه تدشاام اذا بدالا نم

 ةب# ةديدجلا ههراد يف+ ديز اتقيدص دنع انتب «(همادق)ربتعت ال ثيحب هتاوطخ
 نا نومجزي ٠ ( نيخمس رف ) ديربلا يشمي ٠ هنيتلا ( تحت ) تناو كتيار : دادعب 4 ةئيدم
 كب رأعلا كلم ( ًاقرن ) رادلا هذه دحي - ةرضاحلا (بوعج) تناك ةمدقلا توريب
 يف« مدعلا يقدعقا ٠ تاب رعلا قي رط ( ًالاهثو ) ريمالا راد ( ةلبقو ) عئابلا كلم اب رغو

 برعلا ةيداب يق( نيليم ) ترمس . هنم جرخا لف "يني
 ةّيلاتلا ةلثمالا يف اًيوجو فذح نياو ازاوج لماعلا فذح نيا انركذ ١

 فوذح » دنع يذلا مداخلا ا ازاوج فوذحت » سدخلا| موي 4 تّنج ىتم

 رآ 1 ةموكحلا راد ذدع لجرب ترر+ ٠ « ازاوج فوذخم » نيليم 8 ترس م .«أب وجو
 كابا تيار ٠ « ازاوج فوذحم » نيمو لب © امون تختم ٠ «ايوجو فوذحم » هلثم

 مالغب تررم ٠ ايوجو فوذحم » احلا دنع كوبا ٠ « ابوجو فوذحم » يضاقلا دنع
 نيتلام دحالا ةليل ىلب ؟ ائيش تأ دنا ام . «ي وجو فودذحم » روملا راجا دنع لجر

 قي رحلا ادثبا « ازاوج ف فوذح.م » اءددع ىلب ؟ ةنبدملا نم تجرخ ام ٠ «زاوج فوذحم»

 ؟ رفآست ىتم .« ازاوج فوذحم » نينليل وا هليل 7 تنتكأم تدك ىتح ثرهس ؟

 |, ان

 *ء 1 مال 0
05 10 00 

 ا
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 قل

 هيف لوعفملا
 نيتمحن نيب يناثلاو نيسوق نيبلوالا ائعضوناب ناكملا نم نامزلا فرط اندم ا ؛

 امم تشهد دقو *الاشو ائييت# تيزتلاتذخا زيراب * ةئيدم #» تلخو(امل)
 رهسنل مويلا اذه ( ءاسم) ينيتأت الا .( اًحابص ) نص 4قوف# روفصعلا درغ٠تيأر
 لصوو نيدثالا ( موي ) ءاج دقو ((نيكس ) انع تاغ هي ذلاانةيدص +«ددع» ( ةليللا )

 ىرت ٠ موي لك (حابص) هلمع ىلا جرخي لماع لك (٠ ةودغ )اثالثلا ( موي ) *هتيب# ىلا

 كلام عضت ال ٠ رحبلا ىلا يهتنملا *اهلامشو# توريب * يقرش+ نيئاسبلاو نئانجلا

 رارشالاو *ابناج# نيدلا ( مويب ) راربالا موقي ٠ قرسي الثل قودنصلانع *:اجراخ#
 *ءارو# تراوتن ال .*هلامش# رارشالاو نايدلا +نيمي* نروساحي راربالاف *اناج#

 (٠ ءاس* حابص )لغشلا نع عطقتا ال٠ كدصقي فيغب ترمب ( اذا ) :٠ راتس وا باجح

 رابكلا سلجب# سلجاف 0

 افورظ ةيئلا ةلثمالا يف ةدراولا ناكملاو نامزلا ءاعما ىحست ال اذامل انركذ 15

 تعفترا ٠ « رورج يناثلاو اد_تبم عوفرم لوالا نال » كئاسم نم ري كحابص
 رورجم هنال » ريخالا نمزلا كيس تيتا دقأ «٠ ةيلعافلا َلَع عوفرم هنال » كيخا ةلزنم .

 ماشلا تبهذ ٠ «هب لوعفم هنال» ايندلا ةب وعا ناكبرلل الكميه يكحلا ناملس يب ٠ « اظفل

 فرحلاب رورجب يناثلاو لوعفملاب هيبشتلا لعب وصنم لوالا نال »ءاعب رالاءوي ةحيببص يف
 هنال » ةيلاع اهرودو ٠ «هبلوعفم هنال» ةعساو ابقاوسا تدجوف «ةفاضالاب رورحجم تلاغلاو

 6 * «ربخ هنال » ناربش سرادملا ةلطع ٠ « كلذك» ةعب لل اهدحأسمو ٠ « هب لوعفم

 ف ينلوثما ظفحاو ةعاس يف يذرف ىهنا انا ٠ « ىلاب رورجمهنال»ربشا ةثالث ىلا اهوددم

 ةيناث عوبسالا ٠ « ةرهاظ يفب رورجي هنال » ةعلاطملا يف يتاقوا يقاب فرصاو ةعاس عبر
 توريب ةئي دمىلا تاصو امل ٠ « أدتبالا ىلع عوفرم انيك نإل » اموي نوثالث رهشلاو مايا

 هنال » باىصالل عاّتجا لحم هتلعج « هب لوعفم هنال » اتوناحترحاعسا 0 رورئ هنال»

 نامزلا ءامما بصنتت مف : ةرهاظ يفب نارورجم امهنال »ءاسملا يفو حابصلا يف « هب لوعفم

 لماوعلا نم اهياع دراوتام بسحب تب رعا لب يف ينعم نمضت مل اهنال هذه ناكملاو .



 000 ا لا سد ل يا
 . ميل ( ةدافا) اذه تبتك ٠ ةقيقملاب ( اراعشا ) ينه اذه نآكو . ةلاسلل ( اريرحت )
 كلاح نع ( امالعتساو ) كيلا يب اع ابارعا اذه ترط“

 اهيف دهاشلا انرك ذو ةيئالا تايبالا انب رعإ 85
 هزيدقت بوجو هيف رتعسم هلعافو ًرهاظ عوفرم عراضم ”دعقاو ةيفان ال 2

 كيلا ( ةاحيملا نع ) بوصنم هلجال لوعفملا ىعملو هل لوعفم فوخلا يا ( ”نيجلا )انا
 دعقا ال يأ نم ىنع؟ نع نوكتف نبجلاب قلعي نا زوجي و د.ق اي قلعتم رورحو راج برحلا
 مزلي ام يفن يضتقي يفاملا يف طرش فرح ولو ةيلاح واولا (وو) برحلا نم فوخلا لجال
 لعاف ( ”رمثز ) ثينأتلل :املاو ضام لمف تعباتت يا ( تلاوت ) هيلات توبث هتوبث نم
 اهنال بارعالا نم امل لمع ال تلاوت ةلبجو هينا فاضم ( ءادعالاو ) فاضم وهو تلاوت
 اهطرش عم ول ةلمجو دعقا ال تلاو: واو يا هيلع هلبق ا لد فوذحم وا باوجو وأ طرمش
 دهاشلاو ٠ ةلالا هذه يف دعقا ال يا دعقا ريض نم لاج_رصن لحم يف فوذحلا اهباوجو
 وهو لأب ورقم هنوك عم هل لوعفم هنا لع هبصن ثيح ( نبجلا دعقا ال ) هلوق هيف
 ٠ ماللاب هرج ريغكلاو ليلق

 (يل)ربخلا عفريو مسالا بصني نمت فرح تيلو اهلبق ام ّلَع ةفطاع ءافلا ( تلف )
 راجلا اذهو لدبلل هابلاو رورجتو راج( مهب ) مدقم تبل ربخ فوذحمب قلعتم رورجتو راج
 ' ًاموق تبل يا بوص:ه رخئوم تيل مسا ( اموق ) ( يل ) هلوق هب قاعت ام قلعتم رورجماو
 هتاجحو واولا هلعافو ,ضام لمف ( اوبكر ) هبارعا مدقث فرظ ( اذا ) ملدب يل نونئاك
 لوعفم امهدحا نافوذحم ناقلعتم 0 طرشلا لءف وهو اهيلا اذا ةفاضاب رج لح ف
 ! خلا اويكراذا ةامججو ءادعالا ءاقلل ليملا اوبكر اذا ريدقتلاو رورجتو راج رخآلاو ةب
 اوقرف يلا فوذحم هلوعفمو واولا هلعافو لعف اوقرف يا( اودش )اموق تعن بصن لح

 بوصن» ءاجال لوعف (ةراغالا ) اذا باوج اهنال بارعالا نم اهلل ال ةلممجاو مهسفنا
 ٠ بصنلا يف هعبت اناسرف لع فوطعم( انابكرو )بوصتم اوئش يف واولا نم لاح (ًاناسرف)
 بصنلاو لأب ةنورقم هنوك عم هلجال الوعفم هبصن فيح ( ةراغالا ) هلوق يف دهاشلاو
 . . يريم يك لدب ينعمب ءابلا لاعتسا وهو رح دهاش هيفو ٠ ماللاب هرج ريثكلاو ليلق

ْ 
ْ 
 ش
ْ 
١ 
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 +اقوقو* دئارجلا ةعلاطم لع تبدصنا ٠
 هس سس

 تدحي ٠ سانلاب * ةمحر + هللا نبا سن أت «ققدملا ( رظن ) اهيف رظنا تنكف رابخالا لع ٠١
 *اعمص د كرزامل ٠ هن ذا + رايتخا# لااوسلاه يلع تيقلا ٠ سدقملا ناب رقلل * الالجا* 2

 *(ذيرعت# هلاقملا هذه ترشن فلعل ب اج + نكلو كريضل «ًاعفد* وا كريخ يف 1

 . +اقوش# بوذيو *ادجو» مو +“ ةبايص# نم نم يف كلوق:اهف .. تلق'انميف. ١ ظ
 قوشلاب رعش» نم يف كنظ امن تارفلا *املا ىلا لياالا (قايتشا) يملا قاتشم. كنا تاهت
 *اباستكاو* مل + اليصحت# ةسردملا انلخد امنا - رانلاب ميشا( رامتسا )كيلا

 (يئاضغا) يدنقلا لع يضخغي نم ٠ هب كظيغانا «ةفاذغ# اذه تكرت٠انم امه نياف,ةليضفلل

 مب * ةيانعو# كيف *اماها# هتاقوأ يضقي نم ٠ (يريص) ملح ر بصي نم

 حجرتي يذلاو نيسوةنيب رجلا ّلَع بصنلا هيفحجرتي يذلا هل لوعفملا امعضو م١
 الفغ هانك رت نارمالا هيف يوتسي يذلاو.نيتمجن نيب.رجلا.هيفي

 :سالفالاةفاخم يلام َلَع تصرح ٠ (ةايح) ينفغب ٠ كيلا ( ةبابصواقوش.) تبذ دهقلا
 يضر عفنلا يف كمملل تيتا . كرطامل ( (ربج ) اذه تاعف.: كالخلا رآح هللا تيقثل
 نأ نم *4ايملا»# تكسا ال ٠ ةمالسلاب (ابح) اذه تابق . ةئيضفلا نم *«فوؤلل# كلذب
 «هناحتنا قيدصلا تبضاخ» اذه نع تلدع متم (ةبهر) الو مكيف (ةةبغر) ال ءاذك لإقب
 "مغر اذه تلعف ٠ (ايصغو ريجو اغرو اهرك ) الا نولعفي ال ٠ءراخ'دا هبنذإ ترفغ

 » بيغرتلا# حرش مكدز (٠ ةفوارمو افلكت) مركلب رهاظتب نم ءالخبلا نم ٠ مهفونا
 يودعيب ردغب نا ةيشخ يف دعب تجرخ (!ذاذئلاو اببحت) هركذ, نم ترثكا ٠ سردلايف

 نيسوق نيب ءانعضوو هل ”الوعفم نوكي ناحص اذا ل يلعتلافرجب رورحمسأ لكادبصت ا
 يتيدصل ( ةئنهت ) تيتا ٠ لئاضفال ( اسابتقاو ) مولعلل ( اباستكا ) ةسردملا تلخد ش

 ريغب مولعلا باط نمو ٠ةلاسملا قيقحت ىلع ( افوقو ) باتكلا تعجار,٠ ريفسلا نم.هعوجرب
 لتق . هنأسبجرال نبسحلا بيثأو هتءاسإب «يسملا.ذخا ٠ لاحلا بلط يف رمتلا عاضا دك
 . يل هتعاط, لع هتأفاك ٠ يايا هتبحل هتنبحا ٠ ٌةره.يف رانلا ةارما تلخد ٠ ةقان يفب لك

 (ادجو)قرجا ٠ هئادب تام ٠رلا نم هياع يما ٠ (اقوش)تيذ ٠ سردلا تينا *ءاملل كلتئج

 اذه راصو. عقاولل ( ًانايب ) اذه تدك ٠ ةنمدو ةليلكب اتكل (اًخاستنتسا) هيوزرب رفاس
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 (اهلاةمقاو ”مقد اماو ) هلوق هيف دهانشلاو ٠ هبارعا يف هعبت لكوسلا لع فوطعم ( لمالاو ) هلوعفم ىلا ردصملا ةفاضا نم هيلا فاضم ( لاوسلا ) غولب غلبا يا اب وجو فوذح هلماع ٠ قلظم _لوعفم ( غولب )ليصفت فرح اماو ةفطاع واولا ( اهإ و ) لا فشيح نم بصنأ
 ربخ ةلمجلاو اهربخ (دشارو ملكتملا ءات اهعسا عم ناك ( يشار تنك ) بصتلا وا عفرلا ابعضوم لك تمن ةلمجاو ءاملا هلوعفمو ملكتما ءات هلعاف لعف ( هتزج ) هيلا فاضم قيبزطو الشم لك لافتشالا لع بصنلا نم حجرا وهو ادتبم عفرلاب( قب رط ”لكد ) ” همدقلام ةقامل اليصفت درو نال ايوجو قإطملا لوعفملا لماع .فاذح تايح
 ةكرم ةاتئام اذو قلطملا _لوعفملا' نع بان بصن عضوم يف ماهفتسا مسا ام( اذام ) . تبأر 5 قلطملا لوعفملا نع ةيطرشلا يا تبان فيح ( هالب ياو ) هلوق هيف دهاشلاو تدك ر يخت سصن لحم يف ةلمجلاو انا هريدفتل ابوجو راسم هلعاف بئانو لووجم عوفرم عراتقم ( ”نتتحأ ) و طرشلا باوج مزيللا لحم يف ؤيهوب ملكتملا هات اما عم كر (ةءردبكا) هلومفم ءايلاو ةياقولل نونلاو تنا هريدقت ب وجو رتتسم هلعافو طرشلا لمفدنال ةاغلا فرح فدحب موزجي غراضم ( ينابت) هيلا فاضم هالبو فاضم يا قلطملا لوعفللا نعبئاث.هنال بوصنم وهو نيلعف مزجت مزاج طريش مسا ياو ةفظاع واول«( ياو ):ادعببما
 . تر أرناك قلطملا لوعفملا نع ةيماهفتسالا امتبان ' فيح ديفي اذا٠-) هلوق هيف رهاشلاو هيف رتتسملا رومضلا ديئاعلاو بارعالا نماط لحال ةباوصوملا نل ةلص ةلمجلاو وه هريدقل راسم هلعافوب ضام لعفدقرو ال ربخ فوذح؟ 0 لا نمو رورو راج عاد ور نل 9الوسل بمن قه 05 مسعفلا لع ينبه( ىماوب ) سنجل ةمان الو راح واولا ( الو )اطل تعن وان عبر يتتبل نع لاخ بصن مضوم كيس ةاجلاو هلعاف فلالاو نوثلاا توبشب عوفز» عد خ. نادقرت ةيفاناال (قادقرتال)عوفرم رخأوم ديغي لعافء(امهلي وع) هيلا فاضم عب رد فقاضم وهوى نثق هنال ١ ءايلال بوصنم مدقم هب لوعفم يتنبأ( عبر يتنبأ ) مولعم عوفرم عراضم ( ”ديفي راع

 هل لوعفملا
 نهتم نيب هل لوعفملاو نيسوةنيب هانعضو قلطملا لوعفملاف ةروك ذملا رداصملا اةبصن, ٠5

 !ذ
5 
0 



 ها

 نا هللا ( ذاعم ) ٠ ردا ين/عقاولا نم“ يالوم اي ( كينانح ) تلقف ذاتسالا يلع بضغ
 يف مقاولا نم ٠ اعزج ال اربص ) ةبيصملا لوزن ىدل لقف ربخلا يف عقاولا نم : اذه لعفا

 ارجما) ٠ ربملا فيس عقاولا نم :( ارفك ال (ركشو ادمح ) ةمعنلا ءيج ىدل لقو :ربخلا
 : بلظلا يف مقاولا نس ميظعل كاذ ترا ( اماقتناو ايضغو اباتعو ةعطاقمو

 يس مقاولا نم : نيبنأملا ( ًاباقع ٠) باطلا يف مقاولا نم :نترالكلا( ان

 بس عقاولا نم:نيحلاصلل ( اباوث ١) بلطلا يف عقاولإ نم ٠ نيدهتجحلل ( ةافاكم) ٠ بلظلا
 نم :نالسكلا اهيا (كحيو) ٠ باطلا يف مقاولا نم: بيشلا كالع دقو (صقرأ) ٠ بلطلا
 ا كال نسيزملاب٠ باطلا يف عقاولا نم : ميئللا اهيا( كليو ) ٠ بلطلا يف مقاولا

 ام ذاتسالا كال لاق ٠اروربم *اح# مح نم مدق نأ لوقث ٠ربخلا يفعقاولا نم :(ابرش

 معن تقف ةلوثمالا تظفح له كل لاقف٠ ةديج *ةباعك# ىلب تلتف كضرف تنتك
 ”ذيمالتلا هما( اًتادو) ٠ باطلا يف عقاولا نم : دوعقلا اهيا (امايق) ٠ كرسي *(ظفح#
 باطلا يف عقاولا نم: اهبيطا ناك ام ةسردملا مايال ( ايقس ١) بلطلا يف عقاولا نم

 اهيف دهاشلا انركذو ةيئالا تايبالا انب رعا 8

 ,بوجو فوذحم هلماعو قلطم لوعفم (جسو يبحعتلا ماهفتسالل ةزدملا ( انجحا )
 لكو عيا يف ةفطاع واولا (بيبح ”يأنو ةبرغو اًقاي: ذاو ”التقو ) انج نجسأأ هريدقت

 قاتشاو التقلتقأ يا ابوجوفوذلماعب بوض:هقاطملوعتمةروكذلا رواش 0

 بصنو ا 0 رح نا ( ميظعل اذ نإ ) هيلافاذ٠ بييحو فاض يأن و خا اقايئشا

 ميظعو ةقاحزملا مالوا ديك أتلا مال ماللا ميظعلو نا مسا بصنلا هلحم ةراشا مسا اذو

 اب وجو قلطملا لوعفملا لماع فذح ثيح ( ملا (دجسا ) هلوق يف دهاشلاو ٠ عوفرم نا ربخ

 ٠ يجعت ماهفتساب اًنورقم بلطلا يف اعقاو هلعفب ظفللا نم الدب هعوقول .

 ديكوتلا نودي هلاصتال حنفلا ىلع ينبم عراضم ندهجاو مسقلل ماللا ( ”ندهجال )
 ( ةعقاو ”عفد امٍإف )ب ارعالا نم امل ل ال ةلجلاو اناهريق' اب وجو رتتسم هلعافو ةليقثلا

 مفدعفدا هريدقت ابوجو فوذحم هلماع قلطم لوعفم عفدو ليصفت فرح اماو ةفطاع ءافلا

 بئانو عوفرم لوهحم عراضم ( ىتْحَت ) هلوعفم ىلا ردصملا ةفاضا نم هيلا فاضم ةعقاو

 عضوم ُةيسو ظفالا ثيح نم ةعقاو تعن رج عضوم يف ةلمجلاو ةعقاو ىلا دوعب يه هلعاف
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 هنع بان ) كاك كديفي اذام ٠ ( ةيطرشلا ام هنع بان ) سرداف تئشام 0 ٠
 لمعت لمع يا ١ ( ةيماهفتسالا يا هنع تبان ) مدنت مدن يا عتس ٠ ( ةيماهفتسالا ام
 ( ردصملا مسا هنغ بان ) اثسح ًامالك ملكت ٠ ( ةيطرشلا يا هنع تبان ) لمجاف

 ةقلطم ليعافم ةيتالا لملا يف ةعقاولا رداصملا دعت ال اذاملانركذ ٠
 (٠ ربخ وهئذلالوالا دو مهنال ) ريس ”ريس كرما ٠ (ربخ هنال) ديفم سرد كسرد

 ' ١ لا ( ددعلا نايبو عونلا نايبو ديكوتلا ريما هلماع عم قوسم هنال ) كداهتجا تفرع
 غوفرم هنال ) ديدش ”بضغبضغ' :٠ (خلا ريغل هلماععم قوسمهنال ) دهعلا كن ايخ ينت أس
 .ثرم رشع سماملا يف هعوجر ناك (٠ اقلطم ”الوعفم ىمسي الف لعافلا نع ايان هنوكل
 هنال ) (ضاتغا ينيع قذن مل ( خلا ريخا هلماع عم قوسم هنال ) ةليمج كتئباتك يراجلا
 دكوم هنال ) فينمت فينعت كنأش (هلثم) ةذيذل كنتثداح ( خلا ريخأ هلماع عم قوسم
 ودعلا ىدبا اذا (٠ لثا قوسم هنال ) اًرث'وم ظعو هل تود ٠ ( ريغ وه يذلا لقفل
 ينضمأ يتهارك تهرك ٠ ةبقنم ىذقلا لع هاضغإالا ٠ ( هلثم ) هب كرمت الف "ةملاسم
 ( هلثم ) همدق ىلا يدقلا عاجراب محي ( هلغم ) ك راظتنا

 قلطملا لوعفملا لماع فذح
 نيعمجن نيب !زاوج هلماءفو ذحلاو نيسوق نيب أب وجو هلماعفوذحلا ردصملا انعضو ١0

 ربخعا يف عقاولانم ما بلطلا يف عقاولا نم وهأ اًبوجو لماعلا فوذحلا ردصملا انرك ذو
 ”رفسلا مور نأ لوقت ٠ دهتحم د سرد“ تاقف تسرد سرد *يأ ذاتسالاك ل لاق
 هس مقاو : نيملاظلل (الءو) ٠ بلطلا 2 مقأو :ضي زم كوباو (اب رطا) ٠ نومي“ *ر فس
 رم: ((داهتجاو (سرد) ذيمالثلا لك ٠ بلطلا يف عقاو : ذيمالتلا اهيا(اسرد) ٠ بلطلا
 ٍ ريخلا لمع يف (ةبغر ةبغر) كوبا .ربخايف عقاولا نم :(السك )تنا امنا ٠ ربخلا يف عاولأ
 ( ةعاطو امعم ) تلقف ضرفلا ةباثكب ذاتسالا يفرما :ربما يف مقاولا نم:دسأ (ةعاجت ) ةياعمش ديزإ ٠ ربخلا يف عقاولا نمت لمعلا (ةعارك ”ةهارك ) تنا .ربخلا يف عقاولا نم
 ٠ ربخلا يف مقاولا نم : (كيبل) هل تاقف فصلا ىلا رظانلا يناعد ٠ ربخلا يف عقاولا نم:
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 لماعلا) احودمم الجخ تاج ول اذبح ٠ ( ردصم لماعلا) الجخم اراكنارسفلا را
 وىفع كتعرفاعب انا امو «(فغنصو ل هاعلا]ضاضقلا بحوي سابقا حقشم الا تناامو٠( لءف ٠

 «(فصو لداعلا) ىوكشلا هذه قحتسي الظ مواظ» تناام٠(فضو لماعلا) فيعضلا

 الا ع تناام» (لعف لماعلا) أئيش هنيشل لهجلاو : (لعف لماعلا) أئيز در ءرملا نيزب معلا

 هباوث يف بغار هباقع نم .سهار ءاقثا هللا قثا٠ (٠ فصو لماعلا) هرش فاي نم دم

 كوبا٠ (فصو لماعلا ) دايصلا نم رئاطلا رشح هصنميف ر ذح كوخ١٠( لمف لماعلا)

 اديدش امذج ةماذج..ةرتتع فيسناكو -( فصول ءاعلا)ةروهشم“ ةسادق اسيدق ناك
 ملط ٠ ( فصو لماعلا ) اروهشم ارحن هلبا كئاوبل ا را متاح ناكو ١(فصو لماعلا)
 (لمف لماعلا ) ةديد.ش ةوالح ينيع يف تولح دقل ”(لعف لماعلا) رحفلا عولط انيلع

 ددعلاو عونلل نيبملا نع بان ام ىلاو دكوملا ردصملانع بان |. ىلل ةباتك انشأ
 (6سحهيلع نيدفاولل ريمالا ساج» (هتفص عونلا نيبملا نع بان) ءالبلا نسحا متيلب“

 ينثو هلمف ةل 1 عونلا نيبلا تر ع بان ) نيطوس هب رم ٠ (هتفص عونلا نيبملا نع بان )

 كللت ةترظذ ٠ ( هتيلك ىلع لو ام عونلا نيبملا نع بان ) ةفرعملا ءلظ هتفرع ام ٠ ( ددعلل

 تناك ٠ ( هفدار٠ دكوملا ند بان ) دوعقلا تاج ٠ ( ةراشالا مما هنع بان ) ةرظنلا
 عم دما رع ٠ ( 44 ةيقعب لع لد ٠١ هع بان ) تاوزغ ضعب وزغت برعلا

 ىلع لد ام هنع بان ) ئرقبقلا عجر (٠ هنم ددع ىلع لد ام هنع بان ) تابرسن رشع
 ٠ ( هريمض هنع بان ) نودفلا نم انف هسردا مل اسرد وحلا تسرد« ( هنم ةيعون
 رورسلا تحرف ٠ ( هفدارم هنع بان ) همتاخ برتلا كيس عاض حيحت فوقو اهب 'تقو
 ليملا لكاوليمت ال ٠(هنم ةيلك ىلع لد ام هنع بان) ريسلا ةماع ترسم ٠ (هفدا ه هنع بان

 دي ًاحعر هتنعط ٠ ( هلعف هلا هنع بان ) نيفيس هثب رض ٠ ( هتيلك لع لد |ىهنع بان) '
 (٠ هنم ةيضعب لع لدام هنع بان ) لكالا فصن تلكا ٠ ( هلعف ةلا هنع بان ) هردص

 كنيذ كل تلمح ٠ ( هنم ةيضعب لع لد اام هنع بان ) ةبغرلاضعب ري وصتلا يف تيغر

 ٠(ةراشالامسا هنعبان) ءامنشلا ةلعفلا كلت تلعف تنا :( ةراشالاما هنع بان )نيلمعلا

 (هلمف ةلازهنع بان) تقار تح ةافصم رمخلا تمد (٠ هتفص هنع بان ) الي ول تيدك
 « هنع بان ) نيترم مدالا تدرط ٠ ( هلعف ةلا هنع بان ) هتيمصاف امه ماطلا كسا

 ا؟



 (اهتلمح) ا نانا لول ناس ليف 0 يفاغلاو طرشل 1 لوألا

 هلوعقم ء ءابلاو بطاخمل ةحوتفملا ءاعلا هاعافو ُُظ رسل لعف هنأ 0 لع 2 ضام لع

 ص ردقم 79 همزح ةمالعو طاقلا باوج هنال موزج عراضم ( لمحتل ) لوالا

 ارارخ 0-10 ريض هلعافو ةقلطملا ةفاقلل ةضراعلارم كلا || هك رح هروهظ نم 0 هرخا

 سفنلا وه يذلا يناثلا ادنبملا نع ربخ عقر عضوم يف ةلبجلاو سفنلا ىلا دوعل ى ,ه هريدق)

 تءءعئسأ دقو ةصوااوا تالا ويعم س 5 5-05 عفر عضو“ يف هربخ عم ادئبملا انهنلفو

 . هيف دهاشلا وه اذهو رّسفملا نيع رم مفملاو هل ةرسفم اهنال طبارلا نع

 قلطملا لوعفملا

 الفغهاكك رتهددعلو نيثمح نيب هعونل نيبملاو نيسوق نيب هلماعل نك ردصملا أنميشو

 مويريف نيترك برملا يف انيلع اوثرك (٠ بلس ) هتبلسف ماعلا َلَع صوصللا تعقو
 اعجو* يسار ينعجو (٠ ًاراقتحا ) سانلا رقتحت ال ٠ *افيطل ماستبا# هل مسنبا ٠ دحاو

 تحرم :(ءاطبتسا) ٠ هتأط سا :+رهاملا باححاا راطمتسا + كيدي ترطتسا ١ «قاطب ال
 هايلعلا زي مل ٠ *«يجارلاو طناقلا يتتآفتلا# هيلا هتفنلا ٠ *«(ريغك اجزم رجلا
 امل ١ +(ديدش اعاو» سردلاب كوخا ملو دقل٠ *ةريثك تافاشتكاد+ نوفشتكي
 كباتك ينانا ٠ ييركلا ىفع# بنذلانع 2 #+لاعخلا ةيشم» ىشثمكوخا رصقنا

 هب ضني ال احارشنا* يردص هل حرشناو (٠ ةرق) ينيع هب ترقو (ارورس) هب تررسف
 تفكتعاو (٠ اًبابصنا ) سردلا َلَي تدبصنا٠ *يظلا تافثلا# يلا تفنلا ٠ د+فصو

 رودت لازت ال ضرالا٠ * ةديدش ةبغر# مولعلاليصحت يف تبغرو (٠ ًافاكتعا ) هيلع
 ٠ ارهاب اعولط * ةليل لك علطت موجنلا حربت ال٠ +ءارمعسم انارود# نشلا لوخ

 ( اضه) يقح مضم ملاظلا نظي له
 ةيت الاةلثمالايف ردصمءافصو مالءف وهأ قلطملا لوعفملا ماعلا ةباتكلا يف نرش 1
 لماعلا) يتي در ادي ز يخا ىأر ٠ اديعب اًباهذ ضرالا يف (فصو لماعلا) 9

 * امهيف لماعلا ) حاج علا يف كحاجنو بابصنا سردلا لع كبابصنا يتقار ٠ هكرتق هل (لعف
 يفءاس ٠ ( لعف لماعلا) [ رهاب (راصتنا رصتنا ام ٠ (لعف لماعلا)ًنيساو دعهسرفادع ٠ ( ردصملا



 اخوسنم نراشلا ريهض ءاج ثيح ىفخي اال قالا هتلك هلوق هيف دهاشلاو . نم لاح

 . ىرت 5 لصتم زراب وهو بولقلا لاعفا نم لعب
 ( نم ) ام مسا ناشلا ريم ( وه" ) ةلماع ةيزاج امو اهلبق ام بسح واولا ( امو )

 نعىلا دوعي وه هريدقث رثتسم هلعاف اريدقث عوفر عراضم ( وسأي ) ادتبم لوصوم مسا
 دئاعلاو لوصوملاةلص اهنال بارعالا نم امل ل ال وسأي ةلمو وأي لوعفم ( مولكلا )
 (هب ) اًريدقت عوفرم لوهجم عراضم ىقتثو ةفطاع هاولا ( ”ىقتة لو ) راتسملا وسأي لعاف
 هيلا فاضم رهدلاو فاضم وهو ىقتت لعاف بئان ( رهدلا ”تابئان ) ىقثتب قاعتم

 املا اهيف طبارلاو بارعالا نم اهل لح ال وسأي ةلمج لع داولاب ةفوطعم خلا ىقثن ةلمجو

 ادتبملا اذه ةلمجو نم ادتبملا ربخ عوفرم فوذحت قاعتم رورجمو راج ( مئادلاك ) هب نم
 ٠ هيلا فاضم لخبلاو فاضم مئاذلا ( لخبلا ) ةيزاححلا ام ربخ بضن عضوم يف هربخو

 مل مسا وهو فرملاب اتوفرم ناشلا ريعت درو ثيح ( خلا نم وه امو ) هلوق هيف دهاشلاو

 ٠ تيأر 5 ةيزاجحلا
 ”قكلو هريدقت .فوذحم ناشلا ريض اهعماو بصنو كاردعسا قرح كلا 1 |

 قلي ةيفان ال ( "قلي ال) ادعبمعفر ليف لوالا ىحسينيلعف مزجي مزاجطرشمسا(نمآ)
 يق ةلملاو نم ىلا دوعي رتتسمهلعافو ةلعلا فرح فذحب همزج ربظو موزج طرشلا لعف

 لوعفم (ارما) نكل ربخ عفر عضوم يف هربخعم ادئبملا اذهةلمجو نم ادنبملا ربخ عفر لحي
 ةلمجاو نم ىلا دوعب هلوعفم اهلا [رما ىلا دوعي وه هلعافو عوقرم عراضم ( هبوني ) هب
 فام ءاهلاو فاضم ةدعو قليب قلعتم رورجتو راج ( هتدعب ) أ رما تعن بصن لح يف
 قلعتم ( هب ) ارما ىلا دوعي وه هلعافو طرشلا باوج هنال موزحم عراضم ( لزني ) هيلا

 ”لزعا ادتبم لصفنم ريمض وهو ةيلاح واولا ( لزعا وهو) نم ىلا دوعب هنم ءالاو لزنيب
 تنيح ( نم نكلو ) هلوق هيف دهاشلاو هب يف ءاهلا نم لاح بصن عضوم يف ةاجلاو هربخ

 ٠ تيار اك نكل عم يا نيتففخلا نأكو *نأ ريغ عم اًقوذحم بوصنملا ناثلا ريم درو
 عضوم يف ثناوم ىلع ا دئاع هنوكل ةصقلا ريع هل لاقي و لصفنم ناشلا ريع يف

 يمهل نيلعف مزجي مزاج طرش مسا ( ام ) ظفل عوفرم ,ناث ادعبم ( سفنلا ) ادتبم عفر

 1 ا
 + ١ نشل



 هلا

 عوفرم ءادتبملا ربخ ( نافتص ) عوفرم ادتبم ( سانلا ) رتتسم ناشلا ريمض اهعساو ةصقان
 هريذقل فوذحم ادعبل ربخ ( تماش ) ةينآشلا ناكر بخ بصن لح يف ةلبجلاو فلالب
 رنثم قلعتم( يذلاب ) هربخ _نثمو ادتبم رخاو ةفطاع واول | ( نثم 'رخآو ) امهدخا
 هريدقت اب وجو رتتسم هلعافو عوفر عراضم ( عنضا ( ملكنا هات اهعسا عم ناك( تنك)

 لوصوملا ةلص بارعالا نم امل < ال عنصا تنك ةلمجو تنكر بخ بصن لح يف ةلججلاو انا
 ءاج ثيح ( ناقتص سانلا ناك) هلوق هيف دهاشلاو ٠ هعتضا هريدقن. فوذحم دئاعلاو
 تيار 5 اهيف رتمسم وهو. ناكب ًعيوسنم ناشلا:ر يمت
 ابكت بت لمع يف ناشلا ريع هاملاو بصنو ديكوت.فرح ( هنإ.) حاتفتسا ةادا( اما )إ
 هتعن عدوملاو ادتبم طيلخلا ( عّدوملا طيلخلا)هريغ دوجول. »يش عانمما يا ةيعانتما(الوا)
 فوطعم عبرو ةفطاع واولا (”عبرو ) ناربخ ةلمخلاو الوا دعب اب وجو فوذح ربخلاو

 ةفيصم ) الخب قلعثم رورحيو. راج ( هنم ) ضام لمف ( الخ ) عفرلاب هعبت طيلخلا| لع
 ةلمجو عفرلاب هعبت فيصم ىلع داولاب فوطعم عبرمو عوفرم الخ لعاف فييصم ( عبرمو
 هنإ اما ) هلوق هيف دهاشلاو ٠ هنم يف ءاحلا طبارلاو ”عبر تعن عفر عضوم يف خلا هنم الخ

 زراب لصتم ريمض اهمسا وهو ناب اخوسنم ناشاا ريع درو فيح ( طيلخلا الول
 ملاكتملا ءاتو بواقلا لاعفا نم ضام لعف ملع لوا لوعفمو لعافو لعف ( الع )

 (ىفخي ال ) ظفا عوفرم ادتبم ( قحلا ) . لوالا هلومفم ناشلا ريعمت ءاحلاو هلعاف ةموعمتلا
 ّط دوعي وه هريدقن ازاوج راثسم هلعافو ا اريد عوفرم عراضم ىفخيو ةيفان ال

 رناث لوعفم بصن عضوم يف ردلاو ادتبملا ةلمحو ادئبملا ربخ عفر عضوم يف ةلمجاو قحلا
 راك ن م رما نكو ةيببس ءاغلا ( نكف ) ٠ ىنخييب ,قاعتم رورجتو راج ( ردحا ىلع) مح
 اهربخ ( اقع )و تنا هريدق: ابوجو رثتسم اهعماو ربا بصتي.و مسالا: عفري ةصقانلا
 وا رمالا باوج يف واولاو ءافلا نم (درجم هعوقول موزجي عراضم ( لدت ) أظفل بوصنم
 هرخا كي رهاظلا نوكسلا همزج ةمالعو لئن اقحب نكت نا يا ردقم طرش باوج يف

 هسا (ام ) تنا هريدقت اًبوجو رتعسم هلعافو نينكاسلا. ءاقتلالا فلالا هنيع تفذحو؛ ١
 ةحوتفملا بطاخلا ءان هلعافو ضام لعف ( تئش ) لئن نم هب لوعفمبصنلا هلحم لوصوم
 يا هب لومفألا وه فوذحم دئاعلاو لوصوملا ةلص اهنال بارعالا نم.اهل لحم ال ةلججاو

0 



 /مه

 سعشلا ( يه ٠) برعلا ءافلخ مظعا نم « وه» ديشزلا نوراه ٠ لودلا رابخاب كتم ربخا

 «وه» ادي ز نا ٠”حودم لضفلا (ه)ئي أر ٠”رفاسم كوبا (ه)ةنتظ ٠ مئاق ”دي زناك ٠ ةعلاط
 «م»١ مير "دعانا «ك» ١٠١ هياعىلعي الو ولعي قحلا (ه]ذ٠ ١ كموق ديس«تنا» ٠ريمالا

 ةيوارلا دام (ه) ةدسح ٠ دجملا ىرذ ميش نيذلا »2 متنا» : لضفلا راثم اوعفر ىلالا

 لع ربصي ال ب باقلا (ه) كل ٠ انيلع اسئر كف مال ٠ برعلا ماياب سانلا ملعا
 رمهتلا(ه) زاك ٠ ”ةوهزم,نصغلا (ه) ةيفلا : دوعي بابشلا (ه) تيل ٠ ليقم هلا (ةلاعلا ىو

 ناويحلانعناسن لا زانما امل قعلا الول «ه»ذا اما ١٠ ةاحنلا مامإ « وه» هي وبيسنأك “٠ ردب

 0001 نايصي الهلجا نم يذلا بيلا انركذو نيسوقنيب رئامغلا انعضو اال

 ( وه) ٠ هيلعهربخ مدقي الهدعب امىلا دوعينامزلي ناشلا ريمضنال :(يم) رورغايندلا

 هنال: بويعلا راعس مركلا ( وه وه) ٠ ةيعما ةلجج ربخ "وكي نامزلي ةنالا كي اناو كب

 نا زوجي ال هنال : هيف بوغرم رخفلا وهو بوسكم دما ( وه ) ٠ دكوي نازوجيال
 ناقيدصلا (امه ) ٠ دككري نازوجي ال هنال : لضاف دز هسفن ( وه ) ٠ هيلع فطعي

 نا زوجي ال هنال : دجلا ةانب ( متنا ) ٠ عمجيو ىنثب نا زوجي ال هنال : امهبحاصل دنس

 (كلاملع٠ ةيساتإمح الا را هنال:مويلا بهذي وه٠ بئاث ريغ نوكي

 الا نوكي ال .هنال : (وه) هيلا .تبتك ٠ بئانللالا نوكياال هال: فو لا 1

 ضرغلا هنيع ( وه ٠) دك ْريب ال هنال :رهاظ قملا ( وه وه ) ٠ ةيعسا ةلمج هربخو ًامدقتم

 ٠ ةيعساةلمج الا هربخ نوكي ال هنال : ماع ( هذا ٍلعا كوخ ٠ ٠ دكوي ال هنال : هبحاص يبجي

 سل كك هيلع هربخ ضعب وأ هربخ مدقتي نا زوجيال هنال : ماظ ( هتنتظ ) كلملا

 لمح فاكسالا ( وه ) امي الا احوسنم نوكي الف الصفنم ناك اذا هنال : انتأك ( وه )

 0 تنا كتبار ٠) يظعتلاو ميخفتلا عضوم يف الا نوكي ال ةنال : ةيذحالا
 نا زوجي ال هنال : الضاف (هتمعزو)-. ٠ اًبيصم ( هتلعو ٠٠١) اًبهاذ ( هتب رد )ءاًبئاغ الا

 نا زوجي ال هنال : قاب زوعلا ( وهو ) دفان لاملا ( وه ) ٠ اهيئزجي حرسمم ةلمجب الا رسفي
 دك وب نا زوجي ال هنال : دحاو هللا هسفن ( وه ) ٠ بهذي مل هنيع ( وه ) ٠ هيلع فطعي

 يلب ام ائب رعإ ٠٠

 ( ناك) ملكتملا ءان هلعافو لعف ( تم ) خلا طرشلا ىن». نمضتم فرظ (اذا)
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 ا نا زوجي وهومكز يأ فوذحم دئاعلاو لوصوملا ةلص ةلماو واولا هلعافو ضاملعف

 "00 ]هلم ( ريخ) هلبأبقلعتم رورحلاو راجلاو ٠ فاكلاب رورحم ردصمب لوونف ةب ردصم
 مو ) ةلمجو ٠ هيلا فاضم(نمملا) و فاضم اذهو هيلا فاضم (لها) و فاض» وهو تئنأل

 عمسإ ل ثيح (تئبناو) هلوق هيف دهاشلاو ٠ تئبنايف ءاتلا نم لاح بصن عضوم يف(هلب

 تيار 5 لوبا ةنسب الاد 1 :.ع اهئيحم
 ىغلم وهو ادق عوفرم عراضم لمعف ( ( ينارا) ادق لصفتم نيعم (تلئاو:)

 مسا ( هللا ) لوالا هلوعفم ءايلاو ةياق ولا نونلاو ثلاغلاو يناثلا هلوعفم نيب هطسوعل
 رمهداعو فاضم وهو تنا ادتنألا ربخ عنمأ | ( مصاع ”عن از اظفل عوفرم هلعاف ةلالجلا

 هعبت ادعبملا ربخ عنما ّط نفوس كفاراو قطاع فاول كيسا راو) هيلا فاضم

 ها رطاواحلأو رذعتلل اريدقث رورجم هيلا فاض» ىنكتسمو فا ضم وهو عفرلا يف

 هيلا فاضم بهاوو فاضم وهو عفرلا ف هعبت ريا لع اضيا فوطعم ممساو ةفطاع

 ةبصانلا ىرا تيغلا ثيح ( مصاع ”عنما هللا يئاراتناو ) هلوق هسيف دهاشلاو ٠ رورجم
 تيار اك ثااغلاو يناثلا اهيلوعقم نيب ابطسوتب ليعافم ةثالث

 (ةعرز) لوالا هلوعفم فاو ملكتملا ءات هلعاف بئانو لوهجحلل ضام لعف ( تن )
 دالآ| ةفافسلاو ) نركوني لف ثييناثلاو ةيلعلل فرصلا نم عونمب وهو يناثلا هلوعفم
 اا هالو تام مساو ربخ فوذحمب قلعتم ( اعساك ) ادثيم ةهافسلاو ةيضارثعا

 ( قدي ) كانلاو يناثلا لوعفملا نيب ةضرتعم انئال بارغالا نما لحم ال ةلمجخعاو هيلا
 هي دهيب قلعت» ( "ىلا ] 1 زاوج هيف رتئسم ةلعافو لاقثتسالل ريوق عوفرم عراضم

 ةفاضا نم هيلا فاض. راعشالاو فاضم وهو يدمي لوعفم بئارغ ( راعشالا بئارغ )
 ثااثلا تبن لوعفم دسم تدس بصن عضوم يف للا يدهي ةلمجو ٠فوصوملا ىلا ةفصلا

 هتغيصب الابرعلا نع عمست ملو لوهنا ةغيصب تدرو ثيح (”تئبن) هلوق هيف دهاشلاو

 ناشلا زيمص

 نبيااله نيب هريغو نيسوق نيب ةدراولا'رئامشلا, نم ناشلا ريع انعبضو اا

 « انا » ٠ ةيقاب ةرخالا ( ٍشغ ) . نوملمملا « مه » كيلوا «كلام نبا « وه » دمج لاق



 را

 دوعب ريض هيف نال لوالا لع يناثلا لوعفملا يدقت هيف زوجي الف الاو طقف ةدعاقلا ىلع

 اميكاخا::تأ هقيلعت يف لوقثو ( عونم وهو ةبترو أظفل رخاتم ىلا ريمضلا دوعلف هلا

 لوا كد مهتاحوتف يف دنملا او مب برعلا هاغلالا يف لوشتا» ١ هلت 0
 للا ددملا اوغلب برعلل تثدح قيلعتلا يفو ملئا ددحلا اوغلي تثدح

 تايبالا هذهاتبا ١ لا

 لمف(اوبذع) ويفاثلا هلوعفمءاهلاو ل والا لوعفملا وهوءانلا هلعاف بئانو لوح لعف( مهتئبن )

 قلعتم رورجمو راجرانلاب) مهتما ثلاث لوعفم بصن ل< يف ةام او ةدئ از فلال اوواولهلعافو
 راكتالل ماهفتسا فرح (لهو) هيلا فاضم ءاحلاو فاضم وهو اوبذعلوعفم ( مراج) اويذعب

 لعافةلالجلا ظفل (”هللا) غرفم ءانفتسا وارصصحةادا(الإ) عوفرم عراضم(“ب_ذعب ) ىنالا ىنعمب
 ماش يح لوبجتلا ءانبلاب(منثكين)هلوقهيف دهاشلاو + بذعبب قاع. رورجيوراج (رادلاب) بذهي
 روك ذملا هلوقهنمو لوهحا ةنيصب الا برعلا نع لعام ةثالث صنت ىتلا لاعفالا هذه عمست

 له( .متعنم )قباب بب. كس ؛اهلبقام ةلج 05 اهدعب ام ةامح ةفطاع 0

 لف ( نولأست') هلوعفم لوصوم مسا (اه) نيلقاعللاروكزلا ميملاو ءاثلا هلعافو ضام

 ال ليالا لولا مرسول هلق باع وللا دج عوفرم لوهجي عراضم ٠
 _بلومفم يافوذحلا ريمضلا دئاعلاو لوصوملا ةلض ةلجلاو هنولأست يا فوذحي يناثلا
 (هومتث دج) ادقبم ىنالا ىنعب يراكتا ماهفتسا ميما نمو ةيببس ءافلا ( نف) يناغلا نر

 واولاو مدقت اك يبللاو ليا د ءات هلعاف بئانو لوهجم_ضام لعف
 (انيلع) مدقم ربخ فوذحمب قاعتم رورحمو راج ( هل ) يناثلا هلوعفم ءاملاو عابشالل
 بلوعفم دسم تدس ةلجلاو رخكم أدعبم ( ءالولا ) مدقتملا فوذحلا ريملاب قاعتم

 هلوق هيف دهاشلاو ٠ :اذعلا نمررج + عفر عضوميف خلا هومثت دح ةلمحو ثلاشلا,(هوجتت دح) ْ

 لوم اةعيصب الا برعلا سصاانمةثالث ةيمانلالامقالاءذه متت[ دح )

 1005 ) لوألا هلوطمم يعو مكشملا ءان هلعاف بئانو لوهجم ضام لمف( كل |

 ربا بلقو مزجو يفن فرح ملو تئبنا نم ءاتلا نم لاح واولا ( ”هأبأ مو ) يناثلا هلوعفم

 ابوجو راعسم هلعافو :هلوعفم ءاملاو واولا وهو ةلعلا فرح فذحب همزج:ريظاو لبن موزج

 (اومتز ) فاكلاب رجلا هلحم لوصوم مسا امو لجال يا: ليلعتلل فاكلا ( ك) نأ هريدقتا



 اد

 دعب وا !دغ ( اعجار كابا ) « كه ما تربخأ ٠ ( بشتنم لاغقلا «هت» معا ٠ ( ارشتنم

 (مهتاحوتف يف دنحلا اوغاب ”برعلا )«تن»<هل> (٠ ”ةليلق هز زئاوج ) « كاخا» "تأبن -دغ
 هنم ةلنح لك يف قيلعتلاو ءاماالا نم الك انلخد أو نيرقل اذه ةباتك انوعأ 1-8

 كلاخا. تملعا ”وحنلا وا كاخا ”تماعا فرصلا نم مها ”وحننلا ٠ ءاغلالا يف لوقث

 مركلا٠ ءاغلالا يف لوقث - لنا ثها ”ومنلل كلاخا تماعا اهةيلعت يف لوقو ٠ فرصلا نم ها
 لوقثو ٠”حودمم ”ءركلل كتب را قيلعتلا يفو ٠ حودمم كيتترا مركلا وا ثب را ”حودمم

 كتقملعا قيلعتلا يفو ٠ 0 كتعملعا ”لخبلا وا كتملعا مومذم ”لخبلا ها

 ما غاووس وا ”تتربخ -ةضي رم ميمقلا هاوس ءاغلالا يف لوقلو *”مومذم 7

 "بويا ءانلالا يف لوقأو ةضيرم ميمفلا هادوسام”ت ربخ قيلعتلا يفو ٠7 ةضي رم "تن

 دابعلا هللا يرا قيلعتلا فو ٠ ”رباص دابعلا هللابيرا ”توهانوا هك 0

 4 ينملعا ”نيمسلا كسنك نيمالاكاةيدص ٠ ءاغاالا يف لوقثو ٠ "باص ”بويال
 اةيدصل رهدلا ينعاو ةملعتلا يفو ٠ نيمسلا كسك رهدلا ي ..ءازبالا كقيدص لوقت وا
 - ةرقاخ د تننا رادلا وا تينا ةيلاخ ثرادلا ءافلالا يف لوقتو نيعسلا كسك ”نيمالا

 ا ةؤتس نم مجار كوبا ءاقلالا هيف لوقتو ”هيلاعا ل

 لوقو 9 اوفا نه عجار كوبا له ”تريخاقيلعتلا فو هنا مجار توج تلوبا

 قيلعتلا يفو ٠ ”ةلئاز دشرملا انثدح ايندلا وا را ”ةلئاز ايندلا ءاغلالا كي

 ليجنالا انملعا ”لطاب يش لك ءافلالا كيس لوقنو ”ةلئاز ايندلل دشرملا انتدح
 ءيش ”لكل ليحنالا انملعا قيلعتلا كيو ٠ لطاب ليجنالا انملعا ءيش لكوا

 #1 7 ”ةرععس تربخا ب راوأ تاريخا .ةرعثسم برملا ءاغثالا يف لوقتو ٠ ”لطاب

 |0000 انيرا ردشم نمالا ءانلالا لوقت -ءرمعس توطاام تريح قلما

 "للم ل ءاغلال' | هدرا * هرءم نمالا ال هتيرا قيلعنلا ينو * ثتنم هثيرا
 ملل الضو ثقنم ”لاتقلا ام هتملعا قيلعتلا ينو ٠ ”بشننم هتملعا لاتقلا وا هتنا

 ع عجار كك 7 08 كوباوا١ كما تربخأر رغد ادع 'مجار كوبا ءاغلالا

 هزئاوج ءاغلالا يف لوقثوعلا |دغ ”مجار كوبال كما تربخا قيلعتلا يلو ٠ ل

 ًاقيبطت لثلا اذه يف ءاغلالا اني رجا ) ةليلق كاخا ثأبن 1. رار واكل احا تاي هلك



 ما

 تيار اك ةردقم ا لا نع قلعم هنا قحلاو هيلومهمم ىلع همدقت ١ ا

 لعف(انيسن) ان ابعماو نإ( انإ) هريخ ريض( 6 ا( أديم ماهفتسا مسا نم ةفطاع واولا )نم وز

 بصن لحن يفةلاو هربخ (*منا ) ادعبم ( نم ) نإ ربخ هتلمحو ان هلعافو لمجلا نع قلعم

 هربخي قاعتم رورحمو راج ( يا نم ) هيلا فاضم فاكلاو ادم ( 04 رو ) ائيسن لوعفم

 انيسن ) هلوق هيف دهاشلاو ٠ هيلا فاضم (_رصاءالا )و فاضم وهو هيلا تاغ خر

 ةهدض هلال ع ل لح لمعلا ف ماهفتسالاب ي د اس . منا نم

 _”ررلطلا نعي هنال لقتل مدقم رناث لوعقم الاهجو ماهفتسالل ةزمجلا( ١
 هلوعفم مدقث نيلوعفم بصني ابوجو رتعسم تنا هلعافو عوفرم عراضمنظن ىنعمب (”لوقث)
 وهو ملاسلا ركذملا عمججم قحلم هنال ءايلاب بوصنم رخاوم لوالا ةلوعفم (ينب) و ٠ يناثلا
 ةليبق هب تمست يذلا شيرق وهو ربفنب للاغنب "يول وهو هيلا فاضم( :ياول)و فاضم

 هريدقت ايوجو فوذحم هربخو ادميم ”رمعو ادتباللماللا ءاقبو ةايل يا(”رم عأ) شب

 ٠ هيلا فاضمفاكلاو ٠٠ ٠ ءايلاب رورحم هيلا فاضم 0 )و فاضم رمعو ينيمي وا يمسق

 ةلداعم يا ةلصتم يثو فطع فرح (' : اوراس هيلع فوظعملا نية شرس

 هبصن ةمالعو بصنلاب هعبت الاهج ىلع ماب فوظعم ( انيلهاجتس )اهب ماهفتسالا ذي ةزمبلل

 لعفو ماهفعسالا نيب هيف لصف ثيح ( لوقت لاين هلوق هيف دهاشلاو ما ءايلا

 ٠ رفتغم وهو هلومعب لوقت
 ليعافم ةثالث بصني ام

 ةدراولا ةثالثلا ليعافملا نم ربخو ادتبم لصالا يف وهام نيسوق نيب انعضو /1" ١

 نيلاله نيب هانعضو كلذك سل امو ةلثمالا هذه يف
 «كتهلعأ ٠ (ًحودمم مركلا 1 )«كته رأ ١ فرمملا نم مها وحنلا) «كاخا»تملعا

 "بويا ) « دابعلا » هللا 2 رم ميمغلا ءادوس زورا .( ايوفدم' لكلا ١

 رادلا ) «"ته هنأ (.٠ نيمسلا كسك نيمألا كس )رهدلا «ىت»ملعا (٠ ًارباص

 «ايهالعا (٠ ةلئاز ايندلا) ا « انة دح٠ (هرفس نم اعجار كابا ) 0 ٠(ةيلاخ

 فلا «هعار رأ ٠ 0 مرعتسم كركلا )4 تي ) ةاللطاب ا يث “لك) ليجالا

١١ 



 ةفللا | م

 0 : 7" .٠

 (ةلقاث)بارعالا نم اهل لحب ال فوذجلا حبصال ةر بفم ةمجلاو روكذملا هيلعلد فوذحم

 نيقبل بيبج تدرو د تح ا 8 تدءسح . 5 هيف 0 0 مادا جم 6 :

 قاتم 0 مهري ) ةيعان الو ليلعتلل ءافلا ( الف 1 هرخيأتل ينام وهدي جل عوفرم

 رورجمو راج ( ىلظل نم ) نيلقاعلا روكذلا عمجل ةمالع ميملاو هلوعفم فاكلاو الب موزجي

»برعا هيلعمدق الذ هل معن ناكوءارطضا نم لاح بوصنم فواذجمب قلعتم
 - ىظلو الا

 لعاف ( مارصضا ) فاضع (بورجلا) و فاضم وهو.رذعتللا ةردقم ةربكب رورجم

 نع نوهلعت تيِيلا تيج ( نوملعت ٍتوملا رتآ ) هلوق هيف دهاشلاو ٠ عوف رمأ كبهري
 +: اهيلومعم قع اهرعانلا اوكا

 رجيم انا هلعافو لمعلا نع ىغلم عراضم ( <نظار فناكلا هلوعفمو لعف ( كاحعش )

 بوصينمب وهف نطا.ءاخلا ريغ لعو كاحش لعاف عوفرم نظا ءانغلا لع ( عير )و ابوجو

 فايضموهو ٠ ٠ رتتبيم هلغافو يلانلا هلوعمم كاحش ةلمحو .:رظال لوا لوعفم هنا لع

 عراضم (ايعت) بلقو مزجو ين فرح و ةغلإع واولا ( ماو ) هيلا فاضم ( نينءاظلا )و

 ( نيلؤاعلا ) وهو هلعاف ىلا فاضم ردصم لذعو أبعتب قلعتم ) .لدعبب) لب مهرجم

 طسوت ثيج(' عبر ايلا هلت هلوق هيف دهاشلاو ٠ اريدقت عوفرم اظفل ءابلاب رورجم

 تيار ا؟ لاعالاو ءاغلالا هيف زاجو هيلومحم نيب ٍبلقلا لعف
 ف دعب هفاكلاو 20 ةراشا مما اذو رجو هيبشت فرخ ففاكلا ( كاذك )

 0 ازال ا ةلومنم ننوذمم ردصاتمت فوذحم  قلمتم راللااد هو نال
 بئانو لوهجم ,ضام ( ”تبدا ١) بدالا كاذ لثم يا كاذك ايئاك ابدا ”تيدا

 بوصلنم فوذجمب قاهتم (يناخ“ نمإأ صقان يغلب لمت ( ناجم ]]ةنئابتا ( يجرد

 لي وات يف اهربخو اههسا عم نأو كرأ مسا ءايلاو ةزممطأ جتفب ( يفأ ) مدقم راص ربخ

 مالب لمعلا _:رع ء قلعم وهو ءاتلا هلعافو لعف ( ”تدجو امطاب عوفر» ردصم

 ادئبم ( *كالم ) تدجو لثمب وهو ( ”تيبأ أر ) ىوريو نا ربخ هتلمجو ةردقم ءادتبالا

 دهاعلاو - ادعبملا ربخ ( بدالا ) هيلا فاضم (ةميشلا)و فاضم وهو ماللا ريدقت لع
 عم يغلم دجو نا مهوب هرهإظ نا فسح نم( بدأآلا ةميشلا كالم* تدجو ) هلوق هيف
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 هاربا قال ازا شما 9 ا ناءز فرظ ( اذا ) يناغلا هلوعفم
 لعفلل را لاب لف ( مع ]اذ[ تش وعبروا ما لالا ورا ةدل

 هن ”ثيفلا ,وفلاف ) هلوق هيف دهاشلاو» يلب لعاق بان مفر عضوم يل 0
 ٠ ربخلاو ادعبملا تبصتف بواقلا لاعفا نم ىفلا تدرو

 يا (”رادقالا ) ربخلاو ادتبملابصني ب حارنعب عراضم ( ةدعا ) يفن فرح(ال )

 ( نكلو ) بوصنم _ناث لوعفم لاملا دقف يا ( مدع ) اظفل بوصنم لوا لوعفم رقفلا
 !وهو هلوعقم ىلا فاضم ردصم وهو ادثبم ( دقف ) اهامع لااب ةففخم نكلو ةفطاع واولا
 قيقحت فرح ( دق ) ةيلوعفملا َلَع بصنلاو ةفاضالاب رجلا هلع لوصوم مسا ( نم )

 ادتملا ربخ ( مادعالا ) هدئاع ءالاو نم ةلص هتامحو هلوعفمو هلعافو لعف ( هتدقف) .

 بلاعفا نم سدح ىنعمب "دع تورو فيح ( دغا » ) هلوقديف دهانلا ٠ عوفرع ”دقذ

 رنخلاو ادتبملا تبصنف بواقلا

 هلعاف رما لعف ( نرجأ ) املا هلعافو لمف لاقراننبلبت ام حن ءافلا ( "تاقق )

 لوقم بصن ل يف ةلملاو هب لوعفم ءايلاو ةياقولل نودااو تنا هريدقت ابوجو رتتسم
 ءاعسالا نم هنال فلالاب بوصنم وهو ابا اي يافوذحم ادنلا فرحو ىدانم( ابأ ) لوقلا
 نإاهلصا الإو ةفطاغواولا ( الإ و ) رورج هيلا فاضم ( كلام )و فاضم وهو ةسمملا

 هلبق ام ةلالدل فوذحم طرشلا لعفو ةيفانلا ال يف تمغدا نيلعف ةمزاج ةيطرش نافل
 هلعافو را لعف بهو طرشلا باوجلاةطبار ءافلا يننظ يا (ينبهف ) ينرحت الإ و يا هيلع

 يناثلا هلوعفم ( (ءرمأ ) لوالا هلوعفم ءايلاو ةياقوال نودلاو تنا هريدقل ابوجو رقتسم

 دهاشلاو ٠ طرشاا باوج مزجلا ل يف ةلملاو بصنلا يف هعبت اكرما تعن ( اكلاه )و

 نيلوعفم تبصنف نظلا ىنع# تدرو ثيح ( ينبهف ) هلوق هيف
 لوالا هلوعفم ( ىقثلا ) هلعاف هاتلاو ربخلاو ادعبملا صنت تدقيت يا ( ”تبسح )

 فاضم ( ةراجت ) يناثلا هلوعفم ( ريخ ) بصنلا يف هعبت ىقتلا ىلع فوطعم ( دوجلاو )
 ةدئاز (ام ) اهبارعا مدقت الشم ٠٠ : فرل ( اذا ) لوسفملا نع لحس 0000007

 هربخو هيف رثتسم هعمأ ضام لعف ( ”حبصا) روك ذملا ه”رسفي بفوذحم حبصال مسا ( ةرملا )
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 تيأرا ٠ نولاني لاون يا ل ا اعود را
 كابا به ٠ 0 رم اركب تيفلا ٠ ”هيقف دير تن اخ٠”دب ز نم وبا تلا ”ديز فيك

 يأ يردت 0 هترزا ينراز دي ا ”وحنأ يردا ال ٠ اريقف
 0000|  ةرئاد ”ضرالا ام لهاجلا معز ٠ فاك لاملا ام ثيسح ٠ يوقا نيمصخلا
 نم اديز ثلع ٠ عئاض لضفلا ام لمت 0 موي يا ”ةحيبص تملعا 8

 ا امال ا تدعو“ فرصا نم ”لضفا ”وحنلل تددع ٠ وه

 لاعفالا نم اهب قحلا امو بولقلا لاعفا ماكحا نم يتب ام

 اهلعاف لصت! اذا بولقلا لاعفا يف هلاعتسا زوجي ام ىلا ةيئالا لما انلتوح 4

 ! تاذلا يف ادحتاو لوالا اهلوعفمو
 هسفن دجو وهو ٠ "ترققلاف انملاص ككدبسح ٠ لمعلا نع تعننماف ضي رم يبن ةنثلظ

 مغز وه“ ادحا لأست ملف ايفعكم كدب ؛أر ٠ كتدصقف كيلا ارقتفم يب رد ٠ باتف اًمطاخ
 لجال سانلا رقحا ينت دع لظن الف ريما كبه ٠ اكلاه !رما ينبه ٠ بناعف دبعلاب ايفا
 ناي ىلع ٠ ايفان نيك داعسا لا وه. تريكتساف سانلا ريغ كلر ٠ حيسملا
 تمدقاف عاج ك ةيفلا ٠ تمحت اف

 ةينالا لمجلا ىلع لب وخلا لاعفاو نظلا ىنعمب يذلا لوقلا اداخدا 5

 هةي واخ نادلا لوقا ٠ اعلاب :ىرما ىلع هىرما لضف لوقتأ ٠اضب رم | ديز لوقثأ
 ”رمانلا تلعج ٠ يرفس هي يل اقيفر كاخا تذختا ٠ ضيبا دوسالا هرعش "در ٠ ةيلاخ
 ريص ٠ يي رق ديعبلا لعج ٠ (مباي رضخالا اوكرت ٠ اًقزخ نيطلا تريص ٠ ناطمللا يدف
 ”باتكلا تلعج .”نابج عاجشلا تريص ٠ (ءاجش نابجلا تلعج ٠ اي وق فيعضلا
 در ٠ اعئام دماجلا ريص ٠"اليلخ ميهربا ذختا ٠ | روثنم ابه اذه كرت ٠ باوبا ةمح
 ادامر ةراحجلا در ٠ ؟داهو ”داوطالا كرت ٠ !دام لا

 ةينالا تايبالا اب رعا 71

 ءافلا ( هوفلاف ) هاا هلوعفمو واولاهلءافد ضام لعف ( هوبرج ) قيقحت فرح (دق)
 (ثيمملا ) _لوالا هلوعفم هاهلاو هلعاف واولاو بولقلا لاعفا نم ضام لمف هرقل ةقطام



 ا/ا/

 خي راوت ”رثكأ ٠ ( دناج لعفلا نال ءاغلالا هيفزوجي ال ) كدب يف رومالا ةمزا به

 . عر ةراي 3 ”تددع دوجلاو قتلا . ”تاياكح ءايلعلا تسري ءامدقلا

 :(دماج هنال ءاغلالا هيف زوجي ال) سانلا عفن نم سانلا ريخ ماعت ٠ةرضم تنيفلا ”لهجلا

 ٠ مقاوملا لك ىف زوم تبازاريظلا ٠ سيط اندجو ك دنع ؛ماقملا ٠ كلل تاومتبسح زهذلا

 ةرهزم تيفلا ةضورلا ٠ ةديعس تاخ ةايالا

 يوت امونيتمتجت نيب هيف حجرتي امو نيسوقنيب ءاعاالا هيف يحي ام انعضو 171

 هيف بحي ام ىلاو نيطخ نيب :الالا هيف حبقي امو نيلاله .نيب لاعالاو ءاغلالا هيف

 ةمالع الب هانكرت لاععالا
 عجار كوخا )- الضاف انا ثح تبننح كابا .  اءظ تنعظ اظيرم (ديز -

 ٠ «رفاظ توجح زوسجلا» * تبسح قزرلا حاتفم ءاهدلا # ٠ ( ةححار يتيارد

 .» تلخ ”نئاخ تناافا؟ ٠ هاا تم و1 ١ *يرزدت مق ديز له#

 1 تو -بالؤد ةيؤر كبار رهدلا + ًانادجو  تدجو امدغ »يش فيقع

 (نيكو كر شع .يثاو رغقلاو سهلا تيار ٠ ءيش لك قلاخ هللا تلع ٠ الطاإأ ءوش
 تدجو ”زحبلا» ٠ « ائيه تنتط وهلا » ٠4 تيار ”ديفم باتكلا + ٠ يل نيدحاس

 .*توجح كاخا رمت * ٠ اد تيفلا ”حوبذم ريطلا* ٠ دجا ل“ ةحتار قوسلا ٠ « جئاه

 كيناج هي قحلا تلمج٠ اهتاؤبش ربق سفنلا ةايح ماعت ٠ دابعلا باقر اكلام كبه

 بسحا مل ارداغ ادي ز :ايقان ملاعلا بنسحت ال غلا يف ككي نش ىلؤملا ددلعتأل

 ةزوكذملا تاقتاعملاب ةيلاتلا ةلتمالا يف ةدزاولا بولقلا لاغفا انقلغ

 «نونحم كوخا اتتلع ٠ ةيخو بلك ”ةبقاعل ىلانثكلا لميس .”ةناختم لودلا له نظن
 موت“ يا حابط تلع ٠ ”فسويو كدننع ”نسزطب ام ”تلخ ٠ ”ةديعز“ كلارادذل تتح

 آلو'ةسرادملا يس ذاتسالا ال تندظ ٠ ريذعا لمع يف لاملا نم ائقفنا مك ىرتنس :٠ كرفس

 يردتس ٠ اتدح ًاثيص عك مركلل' توحخ ٠”قييتع مان كبوث ”ديدجأ ردا م ١ذيملتلا

 ءايحللا تافضلا ريم لاخإ ٠ باعكلا فيلات ىلع يلايللا نم ترهعم <
 ةين الا لجلا يف ةعقاولا ظالغالا انهلصإ ١

 رفاس لب زأ ردا ام ٠ تنتلا ىلا :ةجار كوخا قع نظن ٠ يخيب كوبا ام تفرع



 كو وم هال ادلع نيش را سنا مفان ريخ ريصلا# م.ًاعتا#
 ٠ الضافهسفن (( لاخي ) انم لك . اًنانإ نمحرلا دابع:# نيبفلا ةكئلملا  (اولعج)

 لأ بيزملا ت(معز) . عفت ال رةميق لك *(تيفلا)* ةليبوط ةايحلا بيه

 نسق ٠ مير لك لضففا ةليضفلا *(تدجو)*٠ ٠ ءاوها نينأ بيبحلا *(ىرد) * هترجي

 دل هاو ل كك دق ٠ مانع لاتقالا د (نعا) بالا ٠ تسشملا 0 وج
 مركلا (؟تلخ) 7 رق «(ه ارنو)» [ديعب « ( هنوري ) » مهن ٠١: ةةثاخا ورم ابا

 ءاغذ + ماعتا# ٠ يظر انو دع

 اهلهم ربق سفنلا

 اهقيلعتو لاعفالا هذه ءاغلا ماكح'

 اًيفوعش» هادي أر ام يف نيلومعملا نع اهريخ تب. بولقلا لاعفا لع هاغلالا اني رجا
 ٠ بيدنلا ارك ذو: نيسوق نيب هانعضو طورشلا ايفوتسم-هرن مل امو. ءاماالا اوم طورشلا

 0 رضنم لعلا مدام“: نلاضا ديفا ن تاغ تنا:: نتنذكلخةلئاطل ورث" ضناص تينا
 ”وي.ز تدك ٠ لاءانا ”ةلئاز ايندلا ( ينس لئشلا نال ءافلالا هيف زوجيال ): ردا مل اشم
 .ةاليبز ٠ كمعز ”لام-كددع سل. نأ“ ,دببيف ليخبلا ةدعي " تر 'لاملا٠ وجت كل فناضم
 ارءا ينبه نوبي نوندحي مهنإ مث لفختبلا ىري ميزكلا ىري ام ربغ لاملا يف تيفلا رك

 ةكحلا نسأر لعت ١ تدجو 1 عئاض العلا ٠ ( دماج هنال ءاقلالا هيف ززخيالا )اكلاه
 دب له ٠ تدجو توما عاف : ردم يملا ١ ( نماجت هنال ءافلالا هيف زوجيال) هللا ةفاخع
 ”ةذاص تو ذكلا له : .تدجو كرشلا يف ”ةبشان ”ةقوطملا "ةماجلا ٠ تيار هافو :بحناص
 ”تارسلا كنا ( يفنم هنآ ءاشلالا ةفف زوتجنب٠ال ]ل ةزطام ةباحسلا لاخلا سَ

 فرت اوم "لفل اوهتسابع

 هيف زوال ال تيبملا انركذو نيلومهلا نيب اهظيسوتب بواقلا لاعفاّىلع يال اا 3
 ”يياذخش :سانلا معز ةيللا» رم مضيرملا دحي ءاؤذلا ٠ و تدجو ياطلا 9 ١

 «:ةعوطقم قي رطلا نظا مل ٠”سزاق :ىرت .دربلا-له ٠ ريغ :لاخذ زطملا ٠ ةئسلا هذه
 ٠ ( يندم :لففلا نال ءاغلالا نيلثملا نيذه يس نوجينال )ءاعفان ةلعلا كوخا ردي م
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 نم ( ةلساب ) خلا ينبم ال مسا عوردلا ةرثكل داوسلا يأ وأجلا اهولعي يتلا ةعابجلا يشد
 للوالا ال ربخ لد فوذحم ةيناثلا ال ربخو بوصنم ءاواج تع ةعاحشلا يا ةلاسلا

 ”نوثملا ) ىلوالا ال ربخةلماو هيف رتتسم هلعافو عوفرم عراضم لءف نوصن يا (يقث ) هيلع

 ردصم وهو هنا فاضم ( ءافيتسا ) وفاضم وهو يقتب قاعتم فرظ ( يدل ) هب لوعفم

 هلوق هيف دهاشلاو ٠ 1[ بوصنم اظفا رورجم وهف( لالا )وهو هلوعفم ىلا فاضم

 ىلع ءانبلاو راثلا وهو حتفلا ىلع ءادبلا كيسا ةثالثلا هجوالاب يوري ( تاغباس ال )

 ٠ نيودتلا عم وا نيونتلانود رسكلا

 اهتاوخاو "نظ
 زوجي ال امو ابككح اهائيطعاو ربخلاو اذتبملا لمح لع بولقلا لاعفا انلخدا 0

 بدسلا انرك ذو نيسوق نيب هانئضو اهنم هيلع الوخود
 كنئظ نم ٠ ةئي زم نادلا ثيسح ٠ (شورفم تدبلا تيار ٠ الضاف ديز تنال

 كيلا نم تاتكت» باي رسحالا تلح ءالبلا يف حابم ريغ فاوطلا تمحز ٠ كوبا

 ٠ ةليضف مظعا ةءائقلا تيار ٠ الغي داضتقالاتيرد٠اريذت داصتقالا لجو: دش

 هذه ىلع بولقلا _لاعفا لخدت ال : (هنقثا وحنا ملع) ٠ !ًديف» باعكلا اذه تيفلا

 لخدت ال : (حورلاب نيكاسلل بوط) ٠ نيلاطب ةلمعلا تيار ٠ يبلط اهيف ربما نال ةلبجلا
 (دسجلاب ءاينغالل ليو) ٠ ءادتبالا مزالم اهيف ادعبملا نال ةلملا هذه ىلع بولقلا لاعفا

 ( هللا هديا ناطلسلا ) ٠ هللا ةفاخم ةكحلا سأر لمت ٠ ءادتبالا مزالم ادعبملا نال :

 اقيغر رمتلا تندظ ٠ يئاشنا اهيف ربملا نال ةلمجلا هذه ّلَع بولقلا لاعفا لخدت ال :

 ابي رق توملا به ٠ ةريصق ةايحلا تدجو ٠ بهذ نم اصرق سعشلا تيسح ٠ "ضيا
 نيعمتحم ريغ ”لهجلاو ل ملا تدجو ٠ سفنلا عفني امنيلغتشم اًراغصو اراك سانلاتيار

 لادلاو ”الفغ هاككرت دماجلاو نيسوق نيب بولقلا لاعفا نم فرصنملا انعضو 8 ١
 ناججرلا ىلع لادلاو نيلاله نيبةيبلغاب ناجحرلا ٌلعو هيلع لادلاو نيتمجت نيب طقف نيقيلا لع
 هدعب ( م ) ةمالعلا هذهب ةيبلغاب نيقبلا لكو هيلع لادلاو نيطخنيب طقف

 رفيسلا ىلا ماقف اقينض هفادنسك 1 راد باب ُّط ردكماشيلا «( يأ رز»



”7 
 لا

 باري لوعفم لوصوم مسا(ام) ”بأأرف ”ةعاطتسا هعوجرل ريدقتلاو قباسلا مالكلا نم ديصتم

 ةلمحو هيلا فاضم (تالفغلا)هلعاف (دب )ثينأتلل ءاعلاو ضام لعف تدسفا يا( تأتأ )
 !0١١ يوقتلاو فوذحلا تأثأ لوعقم دئاعلاو بارعالا نم امل لحعاال ام ةلصؤلا تأنا

 ريغل لو سنجلا ةيفانلا ال لع ماهفتسالا ةزمه تلخد ثيح ( الأ ) هلوق يف ذهاشلاو ٠
 ٠ ينمتلا اذه ماهفنسالاب دارملاو اهمكح نم بيش

 فوذحمب قلعتم بوصنم فرط ( مويلا ) لا ينبم اهمسا ( بسن )سنجل ةيفان (ال)
 مسا لحم ىلع فوطح٠ بصنلاب ( ةلخ ) ديك اتلل ةدئاز الو ةفطاعواولا ( الو ) ال ربخ
 بس دهاشلاو ٠ عسناب قاعتم ( عقارلا يع) عستا لعاف ( قرملا ) ضاملءف( :عسنا )ال
 نيب ةدئاز ةينانلا ال لعجو ىلوالا ال مسا لحم ىلع افطع هبصن ثيح ( ”ةلخ الو ) هلوق
 ٠ ديك اتلل فوطعملاو فطاعلا

 عوجر يا ( ءاوعرا )سنجل ةيفان الو خيبوتلا هب !ًدوصقممابفتسالل ةزمهلا ( الآ )
 (تلو) لوصوم مسا نمو ال ربخ فوذحمب قلعتم رورحمو راج ( نمل ) خلا ينبم ال مسا
 هتبببش نم ريمضلا دئاعلاو نم ةلصةةلمجاو تاو لعاف ( 4 ةبيبش ) ثينأتلل ءاتلاو رضاملعف

 ةبيدش ىلا دوعي رتتسم هلعافو رضام لمفتنذآو ةفطاع واولا ( تنذآو )هيلا فاضم ءاهلاو
 لوصوملا ريع ىلا ةفاضملا ةبيبش لع دئاعلا لعافلا ريدضلا اهطبارو ةلوصوم ا ةلص ىلع فوطعم

 ذئنيح امهعومج نال طب رلا يف هتبيبش ريمض يفكيف نيتلمجلا عومجم ةلصلا لدج نكميو
 دقو كيا دق ريدقث ّلَع لاهل اهتاعج ناف ةفطاع واولا تاعج اذا اذه ٠ ةدحاو ةلمك

 تنذااب قاعتم ( بيبي ) لاح بصن لحي يف ةلمجلا نروكتف ذئتيح لاكشا الف تنذأ
 ( ”ءتره ) مدقم ربخ فوذحمب قلعتم وهو هيلا فاضم الو فاضم فرظ ( هدعب )
 يف دهاشلاو ٠ بيشم تمن رجلا عضوم يف ةلجلاو رخوم ادتبم نرسلا ربك يا
 ةيفاثلا ال لع عب وتلا اهب !دوصقم ماهفتسالا ةزمه تلخد ثيح ( ءاوعرا الأ ) هلوق
 اهماكحا نم ًاًريش ريت فس نجف

 حففلا ىلع ينبم اهعسا ةمات ةلب وط عورد يا تاغباسو سنجل ةيفان ال ( تاق ال
 انه هيف دهاشلا وهوني ونتلاعم وا نيونت نود رسكلا ىلعينبم وا راتخلا وهو لصالا بسحب

 ( ءاوٌأج )و سنجل ةيفان الو ةفطاع واولا ( الو ) بصن لح يف وهف لكىلعد هددر
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 هل را ةلالبآ فوذمي سنجل ةينال الي ريخو سيل لمت تلماملا بش
 لغفلا نم (اوهاف) ةلمجو ادعبم لوصوم ميسا امو. ةفطاع واولا (امو) اهيفناك ميثات الفبيعا ٠

 فرط ( دبا ) اوهافب قلعتم وهو ( هب ) نم ريمضلا دئاعلاو _لوصوملا ةلص لعافلاو

 (اهيف مينأت الو ثول الو ) هلوق يف دهاشلاو ام ادتبملا ربخ ( 'يقم ) ميقه قلعتم بوصنم ظ

 جيتفلا ىلع ميثات وهو فوظعملا يناثلا ينبد وغل وهو هيلع فوطعملا لوالا مسالا عفر ثيح

 فاضموهو ادنبم كرمعو ادتبالل ماللا ( م رمجل ) ادتبم ةراشا مبا ( اذه )
 اذه ادعبملا ربخ ( ”راغصلا ) يحق هزيدقت ابوجو. فوذحم هربخو هيلا فاض فاكلاو

 ةيفان(ال)هيلا فاضم لاو ًريدقث عوفرم لظفل رورحم راذصلا ديكوت نيعةدئاز ءابلا (هنيعب)
 طرش ف رج ( نإ)ال ربخ عوف رمهفوذدحم قلعتم رو رو راج( يل خا ينبم اهعسا( )سنجل

 باوجوةمآتلا ناكل عاف (كاذ) طرمشلا لءفءزج ليف دجو يا ةمات ( ناك) نيملف مزجي
 نيب ةضرتعم طرشلا ةلحو يل 1 الف كاذ ناك نا يا هيلع هلق ام "لد فوذحم طرشلا

 ةفطاع واولا ( الو ) بارعالا نم امل لم ال با الو هلوق وهو فوطعملاو هيلع فوظعملا

 ادتبالاب عفر عضوم يف امهنال اهعماو ال لمع ليف وطعم( ”بأ) يندلا ديكوتل ةدئاز الو
 وهف يل نانئاك بااالو ؟ما ال يا دجاو ربخ نيفطاعتملا ردقي اذه ىلعو ٠ هيوبس دنع

 الو يا اًثوذمم اهربخ ذئايح نوكي و سبل لمح ةلماعال نوكي نا زوجي و ٠ ةدجباو. هل
 قوبس نال ةركت نك ناو ادت. ”باو ةافلم ال نوكت نا اضيا زر و, ف 0

 عفرلاب ءاج ثيح ( باالو ) هلوق يف دهاشلاو ٠ يل نئاكهريدقل ٍفوذحي هربخو يفنب
 سبل ةلءام يو الل مسا هنا ىلطو ةدئاز هلبق الو ابعساو ال لحم ىَلَع فوظعم هنا ىلع

 ٠ ةاغلم الو ادعبم هنا لو
 ملا ينبم اهعسا ( رمع ) سننيلل ةيفان الو ينمعلا هب دارملاو ماهفتسالل ةزمهلا ( الأ )

 ةاعارم بصن عضوم يف يجف ال مما رمع تءن هتامحو هيف رقتسم هلعافو ضام لعف (ىلو)

 لعاف بئان ( هعوجر ) ال ربخ ( عاطتسم ) اهعساو ال لح ةاعارم عفر عضوُم يف وا هلحن
 ةيببس هافلا ملم يا( بأريف ) رمع ىلا دوعي هيلا فاضم ءاملاو لوعفم مسا هنال عاطخم

 ريع هلعافو ءافلا دعي ًابوجو ةرمضم ناب بوصنم عراضم ب أري و ينميثلا باوج يفةمقاو '

 ردصم يعفوطعم عوفرم ردصملي وات يف اهدعب امو ةرمضملا ناو رم يللا دوعي راتسم ٠
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 ههجو ًائسحال# ٠ * مكيف تاياور بحاص ل 1 ركع قلايز» 0

 نب اب راض الع ؛«كل نيعبراو ةعب راال## ٠ * رضاح ديزب [رامال# . كرب

 ( لالابالا ةوقال ٠ ( فعضلا عم وفع ال ) * ديب علا يف ايغارال## ١ شرخ

 ٠ قرومةرجش نصغال# :( ةرحشلايف ةرال ) .(ةدقوملا يف رانال ) .(اندنع بيبط ال )
 ”تاذيملت ال ) .( ةسردملا يف نيمالت ال) .*«<رضاح ع بلاط الد# ! دا ع مزال

 (*ذيملت لكل يملق ال+) ( **لقاع كل اخا ال+)(كلبا ال (٠١) كلنيمالغال ) ٠ ( اندنع
 درفم ةعب رالا ةلغمالا هذه يف ال مسا (* انل يعلضتم ال#) ( باتنكلل يحراشال* )

 هاتطخا كلذلو. نونلا طاقساو بارعالا يف فاضملا اهعسا ةلماعم لماعم [هبكل
 | اذه هئاطعا ىلا ةزاشا اضيا نيثمجتب هانفتدكاو درفم هنا ىلا ةراشا نيلالهب

 .ىرت اك امهنم لك يح بسخب درفملا ريغو درفملا ال مسا عباوت انلكش 8
 2 ام ”بواالو وا ابدا الو وأ بدا الورع ال .”ليمجو ا ”اليمح أ لضف ال

 ؛ !ديفم وأ اء اني دنا نين باعمكل انرضع يف ديجموا اديجبوا ديحبرعاشلال
 مالغال.انل“ ااشوا ا رعاش وا عاش" لجر ال.رادلايف ةارما الو الجروا 0

 0 ًالذبأوا لذب الو لامال .اندنع رمارما ”مداخ وا ”مداخالو لجر مالغوا
 لال“ بحاص وا لام بحاصو ريقفال ٠٠ :لامالو اهيدبت كدنع ”ليخ ال ٠ كدنع
 0 وا ”روهشم نيب هلعف اًمسحال ٠ اندنع اًءرسم وا ”عرسم ”البج اعلاطال ٠ ذلخم
 اللا اذه طبخت كم١ الو ةأرم | ال ٠ هيلا تلصو ام ىلا نالصي هاوخا الو كوبا ال
 5 ولاا عون الو 0 دير ال . اذه لثم زرطت انف وا قاتفالو كدخا ال

 ”يودا الو وا .بداالو لعف نسحال ١ معغلالي زي 2 يسرع رسل , رطب

 ”عراب ة ةسرد. زاتساال ٠ هبدأ لع“ خوسر الواوا لع 62 دال كن ابدا الو وا

 ةئيذملا يف ةردقم ”يحاض وا ”بحاص ةسردم داتساإل . مدنع اعراب وا
 ةبينالا تايبالا ائبرعا 71

 ٍَط ادعبم ( ثوغل ) و سبل لمع ةلماع وا ةاغلم ةيفانالو اهلبق ام بسحب اولا ( الو )
 ةيفانالو ةفطاع واولا (الو ) لطابلا مالكلا وغللاو سيل لم املاعا ىلع اهعساوال ءاغلا
 ادثبم هنا لعوغل ربخ عوفرم *ءا فوذحمب قلعتم (اهيف) ملا ينبم اهعسأ ( ميئات ) سنجل
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 نأ تفرع (٠ تامف امع تلفغ كنأك]) (٠ ةعطاقملا يميعت ركنإ) ا ىلا هيا نا
 كقنو ..( ادغ رفاستا كنا:تمحز )' (هراز كا .ظيأ ٠) .( عرخأت ام او:أم نا ترهق ول

 معن كنأ ) يف ءاجرلا ققح ٠ ( :كينذي وقل ' م كتيل ) كسل كيلابتك دق نا ديزب
 1 ( كطحي هناو ) كعفريل كلمع نإ ٠ ( يباعكتذخا كنا ) .(ىقفلا
 ايلا اللا كوقل تراك كنا .نإار نوجا ييدكل كارما ناك نإ ٠ .( نيقداصلا

 .هب قدصتافآلام يددع تيل ) ٠ ( ينيتاوي ظحلا لعل ) (٠ اًتباث رهدلا تلخ,كنا)
 : ٠ ( حيمص اذه له يرعش تيل

 سنجل ةفانلا ال ظ

 نيعمحن نيب سيل لم ةلماعلا 7 نيسوق نيب سنجل ةيفاثلا التام اسس و ١١

 0 ل م ا ا ضوحلا يثدامال) ٠ ريوت الب كيد اان |

 ٠ كماالو ءاج كوبا ال٠ ( صفقلايف 0 ةرُك ال) . *ةرحشلا يف ًاقروم

 نيلضاف ال ١) *يدنع ناذيملت ال* . دحا ”بهاذ ال ٠ مارد الب رادلا نم تجرخ
 رهدلا يف ال . ( مهب رختفن نيملاعال ٠) *«رصعلا يف نيديحم نوبتاك ال ٠ ٠ ( موقلا يف

 +اريحم لام ال* ٠ ( هريغ مفني ل اذا « ءرملايف ريخ ال)ءهناءلبي ظملا الو دنا ١

 | رم رب بحاص ال') ٠ ةيلخلا يف لسعلا الو قزلا يف ارمشا ال نارا ١ لق ال*

 ”ةنوومال* (٠ مهعم حالس ال ٠٠١) (اندتع لجر مالغال) رفا
 الج ٠ ( هدحم لذ نملايندلا .يف لام الو ٠ هلام "لق نمل ايندلا يف دجال. ا: مث دنع

 ٠ ( انرصع يف تحال ) * اروظفم ”رعاش

 هعباوت ماكحاو هماكحاو سنجلل ةيفانلا ال مسا مسا عاونا

 امهنم الك ايلكشو: .نيتمجن نيب درفملا ريغو نيسوقا نيب هرقل ماا ا
 . مك

 هنسيخ. اضراب ال* ٠ *انرضع هي نفيس نحاصاال# (اندبع اديش ةيباتكاالا ):

 روعاش رعشال# : (ايندلا ىشعي نم لقعال ) . ( لقلا ىهففيسلل لضف ال ٠ #«رضاح



 ب

 رع فيديوا
 4 022222222222227 2225252 2222222ي__”_”ي”بي7”ي”ل373لت2131310330092ُاتابب م

 معن كابا تيل ) ٠ ( كدع تيضر ينا ٠١) مهناميا يف نوشنجيل سانلا ركا ناالا
 معنل دجلا ةمزا نم هبحاص دي نكمي يذلا لعلا نإ ٠ نوحلفملا مهلمهنا الا «( لجزلا

 نإ ٠ ( دوسي ال دولا نإ ) (١ ةاوس الو ناهباشتمال المو فارسا نا ١) بستكا
 نأ ىسعل ةيسنرفالا ةرخابلا نا -اهسيئرا ةسردملا يف نإ ٠ هاشي نم هدابع نم محريل هللا
 ا ) اس باتك تعلاط ام كنا ) ١ ةونعل اينما ن٠ اجار يخا ةلقم نوكت
 000 00 ةءالثأ !ديز لا - كنغ تيضر ىضرل' يلا ٠ كيلع بضااضنل كاخا
 آلا ]وال نايبلا نم نإ ٠ براض هاخأل ديز نإ . نهاكلا كاخال“ ةسنكلا يف
 [كلإ ٠ رعاشلا تنال كنإ ٠ ةلئازلا يمل ايندلا نا ٠ ةرخصلا لع تسسا دقلا ةببكلا
 * 41و كارت نا بحتل نيعلا نا * ىلتلا نم بيرقل كن ٠ دوهعلاب نايفولا امنال

 عراشلاو اًرمع ترا( ٠ كارب ترق دق ًرورسل نيدلا نا ٠ ( عجر دق اًيكاب ارم نا )
 ءداق كل الالجال ينا ٠ ( شام ديدجلا

 اهنم ففخي ام كحو ةيفرحلا ام اهتقلل اذا فرحالا كح

 : ابكح اهاتيظعاو ةين آلا للا يف فرحالا هذهب ةفاكلا اه انقملأ 31١
 ةرانألا يكل * لئاز ءيش لك امنا تفرع٠ همالس هغلبف بال قيدص كوبا ام

 ”دنعاتيلو ٠ هتراجن يف مجان كوخا ايلعا ٠ ايش لقغي ال ا [رورتم لازيال

 امنأ ينغلب ٠ لاوحالا فرعت نا بحت تنا مناك ٠ لثاوم دحل ىعسا اكل: ٠ دنت ام انتزجنلا

 ٠ كبوث حلصت كما اعل ٠ نالوطي كاوخا وا كي وخا اميل ٠ اًبيثك اقساك بهاذ تنا
 0 ءرملا ةئي ز العلا امنا

 ٠ نيلاله نيب اهيلومعم عم اهانعضو
 (.٠ اذه يف ريبخل كنإ ) ٠ رورغ ايندلا نأ تملع٠ اعركل ديز ناك نإ

 ١ "نأ تفرع م هاخاتق دق نا ديز نع ينذلب ٠ ايليسرم ىلا بهذ دق 5
 آء ردنا ١ هلمعالا نان الل سل نأ يدتع* ٠ توكسلايف ”ةكملا نأ تيار ةحصلا نع
 ا بقلاءلل ري دال ناك دك هنوف هيجول كيا "نأ": (ميكاام زثكا مذخا جتا )هبلطا



53 

 ءاللاب اهريخ نارتقاو ةزمملا ةروسكملا نا مسا ىلع فوطعملا كح
 نيسوق نيب هانعضو طاغ هيف سيل امو اهيف عقاولا طاغلا هجو انركذو ةيت الا لجلا الص 45

 لبقنا مسا لع فوطعملا صن بحي هنال (طلغناك : ادغ نارفاسكاخاو اد .ز نا
 0 منلا الا زوجيال هنال (طاغ ناك : كاباو مداق يا لعل :٠ ربخلا ركذ

 1 0 نكل نورجاهملا عجر ام :٠ ٠ هدعبوا ريخلا ركذ لبق لعل مسا
 مسا ىلع ف ةوطعملا يف بصنلا الا زوجي ال هنال اطلغ ناك : كاخاو“ ا

 1 1 هنال طقف يصنلاب : موجنلاو ”فوسكمرمقلا نأك ليس 7
 لوخد زو هنال اطلغ ناك : قودعصلا يف ومل لاملا نا ٠ ا مسا ىلع فوطعملا يف

 ماللانال اطلغ تراك : ىلح وا ىلح دل بنعلا نا ٠ 25 ماللا

 لعتشا دق سأرلا نا٠ : دق نم الاخ ًاقرصتم ايضام نراك اذا ربخلا لع لدت ال
 : يناتا عرسم ىخا نا ١ : ماللا هيلع لخدت ال ريت ربا لوهعم نال اطلغ نآك : ايش

 اطلغن اك * رادلا يف (ديز نا.:الا> ناك اذا لومملا ]ع لخدن ال ماللا نال اطلغ ناك

 اطلغ ناك قرس كبتءضللا نا ٠ :امدقتم ناك اذا مسالا ىلع لخدت ال ماللا نال

 هنال هيلع اهلوخدل لاص ريغ ربخلا ناك اذا طسوتملا لومعملا ىلع لخدت ال ماللا نال

 ال ماللا نال :”يقم ركب كدنع نا ٠ ( ناوخا ارمعو ادي ز نا ) ٠ فرصتم ضام
 ا از تل هلومعم مدقتملا ربما ىلع الو مدقتملاسالا ىلع لخدت
 ين ًابام كاخان (٠ ٠ انه نابت رغ اعناو يا ) ًيلياخ (٠ اكيتقي دحو ٌةرهزم انتضور لعل )

 ؟بلعل :(”لاخغاو لصالا”بييطلا يم نكلو) ٠ ماللا هيلع لخدت ال ينم ريخلا نال اًطلغ ناك:
 نامأوت دي ز اخاو كاخان أك .:بصنلا الا عل سا كيف وطمملا يف زوجي ال:نورئاسانياو .

 كنار قتلا نأك ٠ :بصنلا الا نأك مسا ىلع فوطعملا يف زوحي ال هنال اطاغ ناك

 يلا ادي ٠ افيرخلاو دوجلا عيبرلا نا ) ٠ ( ”بالاو ةبيجنلا مالا انل ناك) ٠ :بصنلاب
 . ( افويصلاو نسايبلا

 ثيحةينالا ةلغمالانم ًاضيا ربخلا لومعم ]و ربخلاو مسالا ىلع ماللا انلخذا اه

 نيسوق نيبهادعضو هيلع الوخد زوجي ال امو اهنم هيلع اهوخد زوجي

00 

 ا
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0 
 كاخأ يوصت نكلنأو كرفس ينناب ٠ ( هل لوعفم ل يف اهعوقول ) كروزا ينأ تئج

 رودت يتلا شه ةيضرالا : را نع ارم دج ٠ ( هعم لوعفم لح يف اهعوقول )

 الو دعب ابعوقوا ) ترجاحل ةبعص ثرطولا ةرجابم نأ الول ٠ ( !دعبم لحم يف اهعوفوا )

 ريغو لوق ريغ ىنعم مسأ فرعء ربخ لحم يف اهعوقول ) يثروزت كنا يئاجر « ةيعاتتمالا

 عم ٠ ( فرحلاب رورجلا عضوم يف اهعوقول) يندوعت كنأ يف تبغر (٠ اهربخ هيلع قداص
 يف اهعوقوا ) يلا يبلق اي ينتدعو اما (١ ةفاضالاب رورحلا عضوم يف اهغوقول ) ينتدعو كنا

 توريب ءانيم ادغ حربت ةيسنرفالا ةعرادلا نا لوقا ( ينأ يا ردقم فرحب رورج عضوم

 | اللا كيخا مالك ينرسي ٠ ( نظلا ىرجي يراجلا لوقلا دعب اهعوقوا )

 (٠ ىنفتسم عضوم يف اهعوقوأ )
 "0ك امو اهختف وانا ةزمه رسكه يف نيعتب ام ىلا ةباتكلاب انرشا 158

 (٠ ةيئاجتلا اذا دعب نارمالا اهيف زوي ) لملاك جئاه هنا اذاف رجلا ىلا دايصلا لصو

 مسقا ٠ ٠ ( هلعفب ظوفلملا مس هلا دعب | مال نارمالا اهيف زوجي ) يدهع تدخ ام كنا فلحتأ

 ىقانسملا نم ٠. اطرد مسا كباب :ال نارمالا ابيف زوجي ) ادغ رفاسمل هنا كوخا

 | االول (ءازجلا ءاف دسب اهنال نارمالا اهيف زوجي )حسي هناف هللا ىلَع لكشم وهو
 لئاقلاو لوق اهربخو لوق نعربخ اهنال نارمالأ اهيف زوجي )كيلا هنأسحا يك هلل دمحت
 اهيف زوجي ) نزحت الو :تراهتال كنْأو ىصعت الو انيف فلات النا كل نإ (١ دحاو
 يننا ىتح لئاسرلا يلا تدرو (٠ هيلع فطعلل اص درفمب ةقوبسم واو دعب اهنال نارمالا

 (لغ رفاسم كنا اقحأ (١ ىتح دعب ابعوقول نارمالا اهيف زوجي ) اهلك اهتءارق لع ردقا مل
 رت ملأ( مرج ال دعب نارمالا اهيف زوجي ) مفان رفسلا نا مرج ال (٠ نارمالا اهيف زوجي )

 اال لأ يرس "او كر نيل ركلا اهيف بجي)ةليل دوس أ نباوينا
 كي اهبال حيتفلا اهيف بحي ىلوالا ) ةسمخ هلل ناف ءيشنم متتغ ١! نا اولكتاو . اهانس ولعي
 ساق هنا ريغ بدم رهدلا ٠ ( ءازجلا ءاف دعب نارمالا اهيف زوجي ةيناثلاو لوعفملا عضوم
 نارمالا اهيف زوجي ) رعاش دي ز نا اما :(ةفاضالاب رورجم عضوم يفاهخال حتفلا اهيف بجي)
 (٠ رمالا دعب رسكلا اهيف بحي ) رضم هنا لدكلا رذحا (١ ام! دعب

 أ
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 ريخلا نال ادعبملا اذه ىلع لخدت ال: (هّنلا هجر كوبا)١ بلعت كنأك٠ دسا كاخا نك 0 3
 تورس“ .٠ (نامحرلاهللا م سايز ٠ م ةيماهفتسالا م هنال هيلع لخدت“ال(كلام ناك ١) يئاشنا 1 ]
 : مضار كل ام حا : عفرلا ىلا عوطقم تمن هنال هيلع لخدت ال :(نيكتش دب ا
 ا درو دخلا ناك“ ارسسي رسعلا عم نا٠ ٠ نيءايضف ربصلا يفنا: 0

 هنال هلع لخدت ال:(ءامحر ل ىبوط)٠ ةلقف قم سرت رتل ن 5٠ بهذ نم ضرق نعت نا ١

 : ماهفتسا مساىلا هتفاضالر ب دصنلا مزال هنال هيلعلخدنال:(مرازنممالغ ٠) : ءادتبالاءزال'

 نا ةزمه لاوجا ١

 ةيتالا للا يف نااةزمه ردك بجو. بيس يالا[
 هلا كبر نا ٠ ( ثيح دعب تعقو امال ) ةلوثمالا حرشي ذاتسالا نا ثيح سلجا

 ردص يفت عقو هنال ) ديفمهنا يذلا بامكلا تب رتشا١) ءادتبالا يفتعقو اهنالا )ءوحر
 (٠ :ادتبالا يف تمقو اهنال )؟فوتست نأ نم مظعال وحنلا لئاسم نا (٠ لوضوملا ةلص
 ةبها:ىلع يناذا كلوسر يفاتا ٠ ( ةيحاتفتسالا الا دعب اهعوقول ) مدققتلل لضفلا نا الا

 صحمنلا نرا دعتسا ٠ ( مث دعب اهعوقوا ) لداع يضاقلا نا مث: ( ذا دعب ابعوقوا:) رفسلا

 يلا مرعاي ٠ يعنلا دعب اهعوق ول ) رسخت كناف لدكت ال ٠ ( رمالا دعب اهعوقول ) برق
 ٠ ( مسقلا باوج يف اهعوقول ) رودت ضرالا نا هللاو ٠ ( ءادنلا دعب اهعوقول) كدبع
 اهعوقوا) قودنصلا يف لاملا نإ لاق( مسقلا باوج يف اهعوقول ) 'رفاكل ادي ز نا هللا"
 ٠ ( نيع مسا نع اًربخ اهعوقول ) ملاع هنا كوبا ٠ ( نظلا ىنعم سيل يذلا“ لوقلا دعب,

 اهعوقؤا) رمثأا فطقن اننإ ويف (١ نيع مسا نع اربخ اهعوقول ) حيصف هنإ دلو كوخاو:

 نيلاشملا يف اهعوقول ) ةلئازا ايندلا نإ تيار ٠ لاما رمثلا نا تلخ ٠ ( لاخلا عضوم يف

 ماللاب قلعملا بلقلا لعف دعب
 ةيلاعلا ةلثمالا يف نا ةزمه مينف بجو ببس يال انركذ ١237

 وأ ٠ (هاظ لعفل لعاف لخم يفءاهعوقول ) كييبا ةثرو لك ت ذخا كنأ كعبشي م

 ربصلا نأ اهريصا٠ (١ ردقم لعفل لعاف لح ُِ اهعوقوا ) كتعساتأ كعسو قبلا لاملا نأ 3

 ةيناهعلاةلودإا ةرصانم لودلا رثكا نب عم: ( ردقم لعفل لعاف لحم يف اهعوقول ) .بجاو



1 1 

تئ
 ح

 00 ا ا

بخلا مدقت ) رسب ( رسعلا عم ) نا
 .نم ) نا 2011 مسالاو فرظ هنال اوجو ر

٠ ةركك ممالاو زور ربحا نآل) ارحل (زنأبلا
 ريخلا نال ) 1( 40 31)ن اك (.

نال ) ةرك ( يل ) ناول. ( ركل مسالاو رورحم
 ظ ا تسلا.( ةركت مسالاو رورج خا 

 ارخوم هتبثرمأيف يتب و ربخلانبلب زي ) ميدلا هدنع نم ىلا نييلزي هقّئاوص يدنع يذلا

ةركت مسالاو رورجم ربخخأ نال) ةحج (ممل) «لءل .( لصالا وه هنال
 انمحري هللا لعل : (

 1١107 08 هنآل ةبترم يف ) فيغو رحقلا نأك -( لصالا وه هنال هتبترم يف ريخلا)

 هعضوم يف ],حجان كلمل (٠ لصالا وه هنال هعضوم يف ربملا) ييطخ هنكل اتاك دب ز ام

ال هعضوم يف ) ا"رعاش ريصت كتيل ٠ ( لصالا وه هنال
 كتوفي تقولا ناك ٠ ( لصالا هن

 (٠ لصالا هنال هعضوم يف ربخلا ) دعت اماتتزجلا أدنه تيل (٠ لصالا هنال ةعضوميف )

 ' بابشلاب ينأك ٠ لزت مل ةرخالاب كناك ٠ تيضر دقو كب ينأكم. نكن مل ايندلاب كناك

 تلق اذاو لا .ايندلاب رصبت كناكي ا فوذحم ربحا نا لملا هذه يف ىلوالا ) دمي م

 ( كل )تيل ..هب قلعتم رورح او ربخلا وهرو رخا دعب امنا هيف ىلوالاف لبقم ءاتشلاب كناك

 ؟00اإ #1 نأ «(لصالا هنال هعضوميف) لبق سدبحلا "لعل: 1 مسالا)نال [رذع

 هنآل هعضوم يف ) هراد هي بيلا لعل :(ةفرعم ممالاو رورجتو راج هنال) لعلا ةايح

ريع ىلع لمعشم مسالاو رورجي ربخلانال ) اهبحاص ( رادلا يف ) تيل .( لصالا
 ىلا دوعي 

 ربخنأ ) بقثي مل يذلا عزجلا انلحراو ٠ انئابخ لوح شحولا نويع نآك .( ربخلا ضعب

مالاو فرظ ربحلا ترال ) هيخا نبا( ديز دنع ) ناك + ( لضالا هنال هعضوم يف
 م

 )0+! قآل ) ءربص ( ورمع دنع) نكل (.٠ ربطعا ضسب .ىلا دوعي ريم لع لمعشم

 100 83 * ىواملا فرشيف + ناول. ( ربما ضعب ىلا دوعي ريم َلَع لمعشم مسالاو

 رورجث ربخا نال ) كرمخ + ةيباملا يف *« نا ٠ (ةفاضاب صصخم مسالاو رورجم ربخلا نال )

 ةفرعم مسالاو رورجث ربخلانال ) نوراق لام *يددع# تيا م مسالاو

 اهيف اهلمع اهانيظعاو اهيناعم يسحب ةيت الا لما ىلع فرحالا هذه اناخوأ

 ٠ ببسلا انركذو نيسوق نيب اهنم هيلع لخدت نا زوجي ال ام انعضوو
 ماع اس ز ٠ هب. قدصتاف الام يدنع تيل ٠ انروزي سلبا لعل ٠ عيمجا قلاخ هللا نا

 ٠ يسح هللا نا ٠(ماهفتسا مسا هنال ادعبملا اذه لع لخدت ال:( كوبا نم ).-ربككم هك



 ليلق وهو نا نم | درجت ىسع ربخ هيف عقو و ثيح ( هللا هب ينأي
 00 يسع نوك هبوببم بلوق لع هجوتب ((علسع) 0 ١

 خم نع ( مانع ) ٠ فوذحم ريخاو اااه عم لع ( باع )و هيلا فاض. ساكو ٠ فاضم وهو عوفرم اهربخ ( ٍس اك ران )و بصن عضوم يفاهعسا ءاهاو ابلمع تلمع 3
 في يا نيمضوملا يف دهاشلاو ٠ بارعالا نماحل لحم ال نمل ةلص (ابيضأ )9 نارا 0 قلمتم ( نم ) بوصنم اهربخ ( نيرثاث )و داولا مفرلا اريمض :رع بان دقو ءاحلا اهعسأ
 ىلع هجيرخن يف فلتخاو بصنلا ريم ىلا ةددسم ىسع لامعتسا ( مهاسعو اهاسع ) هلوق 8
 ريسءالاو فرخ لذ لمع كلم نإ ليصفتلا ًاقاطم لمك فرح ًاقلطم 6 لا 1

 اتاوخاو نا ا
 نيلاله نيب اهر ,.ايخاو نيسوق نيب فرحالا هذه ءايماانعضَو 14907 3
 يدنع يذل؛ ( ءاهنلا ) تيل ٠ نيتسحلا نم نوكاف( :ةك)«يل» نأو٠ ا (ةجاح) « دي زا » نأك ( هسا ) « نايبلا نم » نا ٠ 01 رسي ) « رسعلا عم » نا 0
 ( هللا ) لعأ نو.لعت متناو ( هج « مهل» ءلعل ”دلا هدنع نم ىلا « نهلي زي  هقعاوص 1

 (كلامل «٠ ييطخ » ( )كل ابتاك ديز ام ٠ « *فيغر » ( رمقلا ) نأك «٠ انمحري»
 ([دنه )تيل .« كتوفي ا « ًارعاش ر صنت « (كزتيل « مجان » ١
 ٠ تيضر دقو « كب »( ى 01 نكت مل «ايندلاب » ( كل: اك . دعت ام «انتزجنا » و
 .((ارذع ) « كلل » تب ا دعي: « ابَشلاِب اك لزت مل « ةرخالاب » ( كان ًاك 4
 يف »( ببحلا) لعل ٠ معلا ( ةايح ) « ةعلاطملا يف » نأ ٠ « لبقم» ( بيلا ) لعل 1

 ورمت « دنع» نإ ل يحاك نبأ ) ديز «دنع » 26 بقثي مل يذلا « ”عرجلا » - انلحراو ٠انئايخ لوح شحولا ( نويع ) 0 اير او ,ادلا يف ت تنل.« هراذ
 .٠ ( كرمخ ) « ةيباخلا يف» نا ٠ ىنم ( غواب ) قال يف» ناو“ (هرهص) 1
 ٠ نوراق ( <لام ) « < دنع » تيل 4
 مدقن كينذلاو نيسوقب ًايوجو مقل يذلا ربخلا انطحاو نيرا اذه اتدعا 7

 "تو كلذ نم لكل هانركذو الفغ دانك حيرت قاب وه يذلاو نيتمجعب ؟زاوج

 انا
1 



2 0 

 بارتلا):لثل لوالا لوعفملا وهو لعاف بئان (سانلا ) لوهجم ضام لئسو هيلات توبث
 ةعقاو ماللا ( اوكَشو ال ) بارعالا نما لح ال طرشلا لعف ةلمجلاو يناثلا لومفملا

 ابلاغ طرشلا ىنعم نمضتم .تامز فرظ ( اذا ) داولا اهعما عم اوكشواو ول باوج يف

 مهل هريدقت هبإعل فوذحم هلعاف بئانو لوهحم _ضام ( ليق ) هباوحب قلعتم هلعفل ضفاخ
 لمف( اوتاه ٠) هلبق ام هيلع لد فوذح اذا باوجو اذال ةفاضالاب رج عضوم يف ةلمْجاو
 عضوم يف ةلمجاو بارتلا يأ فوذحم هلوعفمو هلعاف واولاو نونلا ففدذح لع ينبمازما
 ةمالعو ناب بوصنم عراضم واع ) بصنويردصم فرج ( نأ ) لوقلا لوقم بصنلا
 اهدعن اموناو لاوسلا' نم هريدقت فوذدحم هقلعتمو - هلعاف واولاو نوتلا فذح هبصن

 نونلا فدحب بصنلاب هعبت اواي ىلع فوطعم ( اوعنعو ) كشوا ربخ ردصع لي وات يف

 ا 00 |( 7 (اولم نا: ) هلق ةيدهاثلاو ٠ ءاطعالا هريدقت فوذح هلوعفمو
 : اهنم هدرجت ليلق"او ريغكلا وهو ناب اتورقم كنوال

 مفرأأ هلحم لوصوم. مسا ( يذلا ) اهمما ( بركلا ) صقان ,ضام لعف ( ىسع )
 "017 011 قوذحمب قامتم (هيف) ءانلا اهعماو صقان لعف( تيسمل ) بركلا تعت
 نعال كئاعلاو لوصوملا ةلص اهنال بارعالا نماحل لم ال: ةلجلاو:تيسما ربخ ًانئاك
 هقخيال هلال لصالا فالخ ىلع ابوجو رسم ريم هعماو صقان لعف( نوكي ) هيف
 ربخ عوفرم فوذحمب قلعتم ناكم فرظ( هءارو ) بركلا ىلا دوعي.وه هريدقت رهاظلا

 ةلمججو نكي ربخ ْبصن عضوميف ةلمجلاورخئم ادتبم ( جرف ) هيلا فاضم ءاهلاو مدقم
 ةلوق يف دهاشلاو ٠ مفرلا يف هعبأ جرف تعن ( ببررق )'و ىسع ربخ بصن لح يف نوكب
 ٠ ليلق وهو. نا نم "دو ىناع ربخ عقو ثيح ( ملا هءارو ترك ]

 (هب) درجتلا عوفرم عراضم لعف ( ينأي ) اهعسأ ( ”جرف ) صقان_ضام لعف ( ىسع )
 ( هنإ ) ىسع ريخ بصن عضوم يف ةلمجاو ينأي لعاف ( هللا ) يت ايب قلعتم رورحتو راج

 مدقم ربخ عوفرم فوذحمْب قلعتم ( هل ) هللا يلا دوعي همس: ءاملاو بصنو ديكوت فرخ
 نامزلا قرط. ىلا هتفاضال' ةينامزلا ةيفرظلا ىلع بوصنم ( موي <لك ١ هللا ىلا دوعي اهللاو

 رخاوم ادتبم. ( ”رعا ) اضيا هب قلعتم ( هعقيلخ يف. ) هلبق ام هب قلعت امم قلعتم موي وهو
 ةلوق يف دهاشلاو -اهلبق امل ليلعتلا ةوق يف نا ةلمجو .٠ نا ربخ عفر لحم يف ةلمجلاو
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 ام. طق لمج يف ( عرشا مل) ٠ توت نا« ىسع »دنه ٠ رمتلا قشني تا( قلو ٠ ١
 « تكشوا» ٠ هيلع وئارملا ىشن « تب رك 7ب تيطخلا مالك نم ينهذ يف * قش( قلع) 0

 . نولمح سانلا « قفط » ١اهداقر نم سانلا ( تبه ) لاما غو ا عدصتن نا ١

 فنرا « نةلولخا »غاسنلا اركلهمنا 3 اوكشوا » كتوخا ءابهذي نا « ايسع » ناديزلا

 :مهسورد اوم نا ( ىسع ) نايبصلا ٠ ءنهتعأ ”نملعتي نا( ع ) تاذ آلا نيقئري

 1 تعتملا عنقي نا ( ىسع ) - كدع ايضار ه «اسع» :٠ هنع نش ا

 «تاعج» ءاهباوبا قلغت نا سرادملا «كشوت» ٠ ةديعب ةرهش تلان ةيبذهت ةلاقم كوخا

 داك د1 طق اسال موحنلا « داكت » ءاعباتتم كماعط ( لمحت ال: باول رم رم مايالا

 انيسأت الو يسالا انيلع يضقي ءانرئامض كيجاتت نيح « داكي ٠» موجننلا طقاستت
 ةيلاثلا ةلفمالاو تايبالا ائب رعا 14"
 مسأ (نم) درٍتل غوفرم وهو ناك لمع لمعي ةبراقملا لاعفا نم عراضم ) كشوي )

 لوصوملا ةلص ةلممجاو رتتسم هلعافو ضام لعف ( رف ) كشوي مسا عفر لحم يف لوصوم
 يفي قلعتم رورحمو راج ( هعينم نم ) رتتسملا لعافلا دئاعلاو بارعالانم امل لحم ال

 فاضم ضعبو اهقفاويب قلعتم رورحو راج ( ضعب يف )هيلا فاضم ءاحملاو فاضم ةينمو

 درجتلا عوفر عراضم ( اهقفاوي ) هيلا فاضم ءاحلاو فاضم تارغو هيلا فاضم هتارغو

 لحم يف ةلمجاو هلوعفم ءاحلاو رهاظلا هفلخيال هناللصالا فالخ ىلع اب وجو رتمسم هلعافو

 كشويل 1 ارح هنو 1 ناره أدر ءاجثي>(اهقفاوي)هلوقيف دهاشلاو ٠ كشوي ربخ بصن

 رتعسم هلعاف درجتل عوفر» عراضم لعف يقس او ابلبقام بسحي واولا ( هيقساو )

 لاعفا نم لعف ( داك ) ةياغلا ءاهتنال فرح ( ىتح ) هب لوعفم ءاهلاو انا هريدقل ابوجو

 لوعف«ولعافو لعف ( هثبا ) داكب قلعتم راجلاو رورجيو راج(ام) رت سريع ابعساو ةبراقملا
 ( ينملكت ) لوضوملا ةلص ةلجلاو هلوعفم ءاهلاو انا هلعافو درجتلل عوفرم عراضم ثبا هب

 ا وهو عوفرم م ينملكت لعاف( هراعا داك ربخ ةلمخاو هب لوعفمو لعف

 5 ربخ عفر ثيح ( مراخخا يملك ) يف دهاشلاو ٠ راح ا لع فوطعم( هبعالمو )

 ل هدد اة سو عفري ناهقحو هريعم ىلا فاضملا رهاظلا يا اهعسا ”يببس
 هتوبث نم مزاي ام يفن يفتش يضاملا يف طرش فرح ول ةفطاع واولا ( لئس واو )
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 0 الإو رثكألا ع الخ اذه ) بوذكلا قدصي داك -( اهيف نوحي ال اذهو ةب راق

  اذهو ) هتوص ىلعاب خرصي دلولا برك ٠ ( طلغب يلف الاو نا نم داك بخ درجي نا يف
 دي زئىرخ ٠ ( طلغب سلف الاو نا نم برك ر بخ درجي نا يف بلغالاو رثكآلا َلَع اضيا
 قلولخا ٠ ( اهنم هدي رحت زوجي الو نراب هنارتقا بي ىرح ربخ نال ) ؟دغ رفاسي نا
 اهنم هديرجت زوجي الو ناب هنارتقا بجي قاواخا ربخ كلاذك ) ينيع نم ضيفي نا عمدلا

 ' ةيلاتلا ةلئمالا يف زوجي ثيح لمعفلا نيبو هنيب اطسوتم مسالا لع ربخلا انمدق 3

 ةرجشلاترح ٠ كيخا نزخم مهتلت نا رانلا تكشوا ٠ نحسلا نم قراسلا ”رفي داك
 ٠ هلأسي صحافلا أشنا ٠ هصخ مدقي ذيملتلا بع ٠ اهقانعا عطقتن تب رك رهزت نا
 كلنا كتاواخأ ٠ كيلا قوش بوذت نا كما تكشوا ٠ حطسلا ىلع نم دلولا عقي لبله

 تقلع ٠ ”نبهوجو ”نوطلي ءاسنلا تذخا ٠ ناقفعي نافلتخلا داك ٠ بي رقاامع كارت نا
 قفط ٠ عورزم لك دارجلا فلتي داك ٠ ظيفلا نم ودعلا زيمتي داك ٠ قزمت كبايث
 ةراضحلا جراعم يف نوقث ري سانلا

 نيطخ نيب اهانعضوو نارتقالا هيف بحي ىتلا لاعفالا ربخ ةي ردصملا ناب انرق

 باغي امو نيسوق نيب نارآةالا هيف عنتم امو نيلاله نيب نارتقالا هيف بلغي ام انعضوو

 نيتمجن نيب نأ نم درجتلا هيف
 نيذلا يوك # ٠ ابش لمعشي سارلا ( ذخا ) ٠ دمت نا ةئتفلا - ترح د

 عضرت مالا ( تبه ) ٠ هنبا بدوي بالا ( قفط ) ٠ نورقتفي مهلاوما تيس اوفرسي نا
 كارا ٠ بوذي را هاوج نم ىلقلا < برك ٠ حضني نأ بنعلا داك * ءابلفط

 نأ نصْتَلا « ىسع » ٠ هيلع ضيفت نا سفنلا «تداك# :انرجا نم لظن ( تقلع )
 «راصبالا فطخي ترا قربلا #«داكي# ٠ ايارخ دوعت نأ انضرا « 0-0 ٠» قروي

 ( ماق ) ٠ ملكتي بيطحلا ( ىربنا ) ٠ [نايحا هديري نا توملا نم رف نم « كشوي »
 نورجابملا «ىسع» ٠ (ًضافتنا ضفتنت نا ضرالا -تقاولخا-- ٠ارعش دشني كوخا
 مهعم بهذت نا «تيسع#» ٠ مهناطوا ىلا اودوعي نا

 نيسوق نيب ةماعلا لاعفالاو نيلاله نيب ةصقانلا لاعفالا ائعضو 141

 ٠ صحا هي ( ناطقسي ) ناذيلتلا ٠ حابصلا دع هلمع يف لماع لك ( ذخاي )



 ١ اذا اتم لك ظ ١ اعراضم الا اهربخب نوكي ال هنال ) لوسرلا هَ رذتعي روضحلا عطقسل ( ٠

  0طقست موحنلا ت قفط( اًيراضم الا اهنبخ نكي ال هلال ) ةرفح.يف طقشي ناسيز كشر

 ٠ اًءراضم نوكي ال اهربخ نال ) اهكالفا نم ( ٠ ىواهتت را ةامسلا .بكاوك تقلولخا
 / ال اهربخ نال ) لاع يناي نا:كوخا ىنعا* ا عفري ال اهربخ نال)

 (اريمض الا مفري ٠ مفري ال اهربخ نال ) ةفيظو ليصحم يف ىعسي نا ديز دلو ىرح
 !ريمضاالا ( ٠ ناب اهريخ نرئقي ال عورشلا لاعفا نال ) راجتالابذشي ماءركلا قلع ٠

  1عراضم اهنميتاي الةدماج اهال) متي دح ادا نيك ّمعرش (٠ هتماع فلي هوبا قفطديز

 ْ  1عفري ال اهربخ نال ) قزمتل نا 0 دي زةكبش * ( لعاف مسا اهنميفاي الة دماج اهنال)

  |1000عطقتن نا لبالا قانعا تبرك -( كشوا نم ةدراوف ةكشومءاماو انتل

 اهلعراضم الةدماج اهنال ) توهقتنا دده تبرك .(ارختسم اريمض الا مفري الاهربخ نال)

 رك ذلا ثيح نم لاعفالا هذه ريخ ماكحا

 بسلا انرك ذو ةيلاثلا ةلثمالا يف عقاولا اطملا اكص| ١ عمل

 ٠ هعدقن زوي ال ناب اثورقم ناك اذا .لاغف الا هذه ربخ نال ) رطمت نا ءامسلا ىرخ

 اك دبح نإ نيك الا ّط هانلعح اننكلو اطلغ هذه سل ) موقي ديز داك :( مسالا َّع

 وهف ربخلا هعفري ام.ثيح نماماو. "راب نيخلا نارتقا تيحبنم اذه ٠ نأ نفد 2

 مزاي ربا لعافف درفم هنال مسالا قباطي ال فلالا وهو ىنثملا ريمض عفر ثيح طلغ

 اموقي نا .ناديزلا ىسع ٠ ( هل اًقباطم مسالا ىلا امجار اريمض فنروكي نا
 اوكلهي نا ليبسلا ءاوس اولضا نيذلا .كشوب ٠ ( هفذح زوجي ال لاعفالا هذه نبخ نال )

 ال هنال ) ةرحشلا عطقب ماركلا برك .0(اهيلع لاعفالا هذه ربخ دش 00

 عمدلا مفسل ا ينيع تقلولخا ٠ ( ةدماح ابنذلا اهيلع لاعفالا هذه ربخ مدقن زوجي

 تاطب هانمدق واف بابلا اذه يف مسالا ىلع نراب نرغقملا ربا مدقي نازوخي ال هنال )

 ربخ نال ) لاعقلا لع نورماذتب لاجرلا قفط (٠ ةمات ريصت لب ةصقان نوكت نا قلولخا

 ٠٠ بيغي رمثلا لهله ٠٠ جضنب بدعلا عرش ٠ ( ناب نرتقي نازوحي ال عورشلا لاعفا ٠

 لعف ىلع ةلثمالا هذه يف ربما مدقت هنال ) ةيربلا يف توج نروكلب ىسوم موق "اك 0١1
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 وا قلو وش لفو يتامجم درو تبثاف ياما نم رفت اذامل هل لوقي نييتيسلا .كلم ىلا

 تل

 ' هيلع مهام لع اولظو هب اورخس هلاقم نويتيسلا معس الف كتمارك ظفحا اناو يل عضخلا

 انيبو ةلاجر 2 ع لذفلا داكو لاح اوسا 2 هدوئجو سوي راد راض يح رارفلا نم

 هب ده .هيلا لمحب نييتيسلا لاطبا م لطب سؤ راديىلالضو ذا دكيشملا ةلاخلا كلت لع م

  كئنيح سوي زاد سفن تباطفمهسا ةسمحو ةعدقضو ةرافو [روفصع يو كل دع نم

 اهل هبفتا ءايكذالا هداوق دحا نكل هتيالو ت2 لوخدلاو عوضخلا ةمالع ةيدهلا نا نظو
 منا سرفلا معيلف :وهو اذه ينعت ةيدلا هذه ناف كلملا اهيا عدخنت اللاةف ٠اهزغل لحو

 0000 | لأ :ةزافلاك .ضرالا قوتش ف .اوضخي وا روفصفلاكءاشفلا.يف اورييطي

 نزحلا هالوت كلذ سوي زاد مم“ الف نييتيسلا ماهم تايمر نم نوصلخي الف ةءدفضلاك
 ا7]|0 ردك دوعي نا نامزلا نم نيسن دعب رطضا دقو طونقلاو سأايلا هب لزنو.ديدنشلا
 ابئان .بوتادلا عطق نا دعب عضو هراع رتسي ل هنكلو هدودجب و هب لخو .هبانااملاميْثك"
 ”6٠ ةنس كالذو يددج فلا نينامث عم ةيلاخلا ضرالا كلن يف هنع

 ةب راقملا لاعفا

 نم وهامو نيسوق نيب ربخلا خوقو برق ّط ةلادلا لاعفالا نم وه امأئنعضو !؟7

 الفغ هانكرت هيف عورشلا لع ةلادلا نم وه امو نيعمجتل نيب هعوقو يف ءاجرلا ىلع ةلادلا
 ( داك) ٠ قهزت ادسوفن ( تابله ) ,تح ٠ .دشنب رعاشلا ىنلع ٠ ودحي,قئاسلا, قفط

 عدصت/ نا لابجلا ( تكشوا ١) رطقت نا.ءامسلا *تقلولخا# ٠راصبالا فطخي قربلا

 رفاسملا ( بوك )٠رهظت .هلئاضفو هلاعا ترثا رشتني هركذ قبط ٠يب رعي سرفلا ( لأ )
 انيفكت ةندلا هذه ةلغ ( داكت ال ١) ضرالا ثرحي حالفلا به ٠ هرفس ل2رم دوعي

 يهتنت نا ةصخرلا ( تكشوا ) ٠ لصي.نا بكرملا ( كشويأ) ' ني رهش
 بسسلا انركّدو ةيتالا :لملا يف ةعقاولا طالغالا انهكصا ٠0

 ٠ ( عراضم اهنم لمعت الف ةدماج قلولخا نال ) رومت نا ضرالا تقلولخا ام
 حتر داك ٠ ( اءراضم الا نوكي ال لاءفالا هذه ربخ.نال ) يتراجت يف .جيرا نا 'تيسع
 لعج (٠ اهعسا ىلا دوعن ريم لب ارهاظ عفري ال لاعفالا هذه ربخ نال ) طقس سرافلا



 6هه

 لءافلا نم لاحل واولا ( ”تالو ) لعاف ( ةاغبلا ) .ضام لعف ( مدن )انب رعا مث
 اهنزوب ريصت اهنال سلب اههبش ىوقيل ثيناتلا ءات اهيلع تدي ز سيل لمش هلم

 ةمادن يا:مدنمو بوصنم اهربخ ( مدنم ةعاس )و ةعاسلا تال هريدقن فوذحم اهعماو

 هيغثيمو فاضم وهو ناث ءادتبم عترم ( هبدشسم عقر ) لوا ادعبم (يغبلاو) هيلا فاضم

 ةردقم ةردكه رج ةمالعف ادرفمهنوكز وجي و ملاس ركذم عمج هنال ءايلاب رورجي هيلافاضه
 ع يناغلا ادعملاويفاغلا ادعملا ريخ ( ميخو ) هيلا فاضم ءاهلاو فاضم يتشبم لاق:ةسالل 0

 ٠ هيثم يف ءاهلا طبارلاو لوالا اذغبملا بخ هر
 (هتايحاًميِمقلعتم ( ءاضقناب ) اهربخ ( ايم ) اهعسا(غرملا) سيل لمت ةلهاع ةيفان (نإ)

 ( نكلو ) هيلا فاضمرج ل يف ءاملاو فاضم وهو هلعاف ىلا ردصملا ةفاضا نم هيلا فاضم
 ل

 فوذحمب قلعتم رالااذهوءابلاب رورج ردصملي واتيفاهتلص عمةي ردصملاناولوهجم عراضم

 عضوم يف رورجثو راج( هيلع)و هيلع يغبلاب لصاحهتوم نكلو ريدقتلاوفوذحم ادتبمنعربخ 203

 سرع نام ات حا اميمعرملا نا) هلوق هيف دهاشلاو ٠ قالطالل فلالاو رثددم ريض

 ةصقلا هذه انبتكا ؟ه
 تا دارا هناطلسا نييلبابلا عضخا نا دعب سرفلا كلم سوي راد نا ىع ظ

 دالب ىلا الوا هشويجحب هجوتف راصتنالا ةرمخ نكلشإ دقو هءاوأ كالنه مفري و ابروا حشفي

 تناكو٠ رامكايس دهع يف اولعف ام اولعفو ىرخصلا ةيسااورعو دق اوناكأ ىلا ٠0

 نابلالاب نوتاتقي و مايملاىلانوو اي ٠ سياناتو بون ادلا نيبىتلا ضرالا يفنييثيسلا نكأسم

 قالخالايفاب وةلادعلا لعني روطفم اوناكو ةضفلا الوسهذلا نوفرعي الو نيعال دهشلاو

 نممايالا كلن يف هيلع م اب نيزاتمم اوناكو مهتبحاصم تناكد قف ةكللا ايس الو ةمي ركلا
 هايسوب” لاق اك ماظنلاءدعو ةنوشمما نم اولخي مل مهنكل ةفي رشلا ايازملاو ةديبجلا فاصوالا
 نورفي اوذخالتاقمفلاةئاتسب مهيلا ف حاز سوي رادنا مههخلباإفهاتيسوي ؟(هي وسوب” وأ)

 ىتد هدوخجب مهعبشي سوي رادو كش نوقب الو لكوي 0 لكم يعم نواقنيو ةماكأ 0 :

 هداوق دحاب ثعبي نا رظضاف شطعلاو عوملا هدوتجو هايعا دقو ضرالا كلت طسوت



 هم

 8 يس  اباابللسسل

 ٠ لمح لطب ) قراس صل لالا ال٠ ( اهعسا يلع اهربخ لومجم مدقعل نا لمع لطب ) لياق

 مدقتل ام لمع لطب ) ( فراع انا ىنم ىفاو نم لكأم) ) اهعمسا لع اهربخ لومعم مدقتل ال

 تاالو ترظان ( اهراركتل اللمع لطب ) : دوجوم , لاف الآل (اردحا: عامر ل

 ام٠رعاش تنا ام ( نامز يئرظ ريغ اهربخو اهمسإ نوكل تال لمعلطب ٠) ردصلا يف مع

 ( ميت ينب ةغل لع امهيف ام لمع لطب ) ”مارح بحملا *لاق
 بسلا انرك ذو ةينالا لما يف ةعقاولا طالغالا |لصإ ١ مم
 ' ةنال ) ؟روطفم ًارعاش اذهام ٠ (الا ببس ) هيبا ةغلب ”يلكش الا ةورما ال

 كاس ّتأل ٠(نامز يف رظ ريغ ربحلاو مسالا نال) ”لوخب كوخا تال (٠ طورشلا ىفوعسم

 ام. (٠ ةفرعم مسالا نال ) رارق موي مويلا ال ٠ (اقوذحم اهيلوممم دحانوك ءاضتقال) باع

 غرلا) ”رهاس لب امكان دي ز ام (٠ رضي ال ريغب ضاقتنالا نال بصنلاب ) حجان ريغ تنا

 ا (( لكل فطاملا تنال ) تناك نكل ارعاش كوخاام (٠ لب تتطاعلا نال
 00 اا اولا قالتم”لجر الا ”لجر كوبا ام (٠ لب ففطاعلا نال ) 'ةحئان لب ةدودم

 ”ديفم باعكلا امام (١ الا ببسب ) ”لهاج الا كوخا نا (١ بجوم مسا ربخلا نم لدبا
 اذه ) ايقابلاملا الو اًبوسكم دجلا الف (٠١ نإ ةدايزا ) ثيغك يلام نا ام ( ام راوكتل )

 فنرالل اههيف بصنلاب ) لضاف ىوس لجر ال ٠ ةحعنلاب رفاك ريغ ديز نا ٠ ( ذوذش
 در (٠ نكل فطاعلا نال) ٌرضم نكل امفان لاما ام“ (٠ رضي ال ىوسو ريغب ضاقتنالا

 1 كوخاام ٠ ( ”يبنجا فصولا دعب ام نال طقف عفرلاب ) م "هاذ الو اماق

 60 ديز محا

 هيف زوجت يتلا هجوالا انركذو لثملا اذه انب رعا 4
 بوصن» اهربخ ( الماع ) ظفل عوفرم ابمسا ( يا سدل لمج ةلماع ةي زا ( ام )

 ةدئئاز ةيفان الو ةفطاع واولا ( الو ) ظفل بوصنم ًالماع نم هب لوعفم ( اريخ ) اظف
 ' املا امريخ يف ةدئازلا ءايلا مثوت لع رجلا هيف زوجيو ام ربخ ىلع ًافطعب بصللاب ( ؟هفان )

 ربخ هنا ىلعاما عفرلا زوجيو ظفللايف ةطقاس تناك ناو هيلع ءابنا ةدابزل حاص هذال هيلع
 «ريخلا دسم دس لعاف هوخاو يننلا ىلع هداّتعال ادعبمهنا لعوا رخو وم ادقبم هوخاومدقم

 ٠ هل لعاف هوخاف رجلاو بصنلا لعاماو



 ها/

 رج فرح ىلع ( البلا ىلع ) يودعملا فيناثلاو ةيملعلل فرصنم ريغ هنال ةوققل رورحم 5

 ةيئاع اظفل ةيفان الو ةفطاع واولا ( الو ) يممساب ى اتم اريل ىلعب رورحم البلاو نم ىنعمم
 مدقم لاز ربخ ( الهتم) ربخل بصدي و مسالا مفري صقان ضام لعف ( لاز ) ىنعم
 فاضم وهو اظفل ءابلاب رورحم كئاعرجو النبق اعتم يفىنعب رج فرحءابلا (كئاغرجب)
 (*.طقلا ) اًئيش تدنت ال لمرلا تاذضرالا (ءاعرجلاو) هيلا فاضم رج لح يف فاكلاو

 ٠ اهعما ىلغ لاز ربخ مدقل هيف دهاشلاو ٠ رخوم لاز ممارل“ يا

 نع ةباين ءايلاب رورجم هيلا فاضم ( ينب ) اظفل عوفرم ادتبم تاذاس يا( ا
 هيلا فاضم ( يبا ) ةفاضالل هنن نونلا تفذحو ملاسلا ركذملا عمجب قحلم هنال ةرسكلا
 هللآ'تتاضم ( كبد)او فاض وهو ةسمنا ءامسالا نم هنال :رسكلا نع ةبأين ءايلابرورحم

 عوفرم عراضم لهف افيفخي نيئاتلا ىدحا'تفذح ىما.ت هلصا ( ياست ) اظفل روز

 ( ةموسملا ) ةدئاز ( ناك) رج فرح ( ىلع ) ةارسىلا دوعب زاوج رتتسم هلعافو | ريدقت
 لوعجلا يا ةموسملا لئيخلا:هريدقت فوذحم توهالل تعن لطالا:يف قوافل لإ ١

 ىلع) هلوقيف دهاشلاو ٠ (ظفل رورحم ناث تعن ةيبرعلا يا( بارعلا ) ةمالع يا ةمسامل

 ٠ اهرورحو 0 نيب ناك" داؤشنيح (ةعرلا

 سيلب ةهبشملا فرحالا

 ةيلاعلاةلغمالاْ ف سلب ةببشملافرحالا لمعل طب هلجا نم يذلا: سسلا انك 1

 دعم“ الاباعربخ ينن ضاقت م لمت لطب )ايش هديتي 00
 ها كاوخا نر بسالك هربخ لومح* مدققعل املمع لظب ) ”ظفاخ تنا دادوأا

 ال لمع لطب ) ”ةيتاك كلا الو بيظطخ كوبا:الا١ (اهدعب نأ ةدايزل املا ]ام

 الا علا ثرا١ ( ترركت اهنال ام لمع لطب ) حودمم لضفلا ام ام (٠ ةفرعم اهعسا نوكل

 لظب ) رضاخ ديز تالو تئج ٠ ( الاب اهربخ ينن ضاقتنال نا لمع لطب.) ءرملا ةثيز

 فرا لمج لطب ) كوخا حجان نا ٠ ( ناهز يفرظ ريغ اهربخو اهعسا نوكل تال لمع
 ٠ ( اهمسا ىلع اهربخ مدقتل ال لمع لطب ) لجر ”رضاحال ٠ ( اممسا لع اهربخ مدقتل
 كرد ةييعنلا + ىزإب ( الاب اهربخ ينن ضاقتنال ال لمع لطب ) ”كلاه الا *ىطاخ ال
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 ا احودمم لضفلا ( لاز )ام٠ ٠ كروزا ردغ ىلا « تمد » ن٠ مالا يضاد» كزعم

 يف ثحبن ( انحرب ام ٠) ةرهاز بدالا يناغم « تلاز » الو ةلهأ لعلا دهاعم ( تكتف )

 « نوحسبصت ال نيحبو © روس نيحادعا ناحل كش لك« حرب » ىتح ةلأسسملا

 ةيلاثلا هلثمالا يف ةعقاولا طالغالا |:لضإ 1م.

 ريمالا نكي م ٠ اضيوم يخا كدنع ىسا: .ردقلا عيفر تحرب ال٠ كوخا نآذ نيا

 "نوحبت ال ٠ عي رس هطوقسف ”نكر تييلل نكي مل نا : نيجرسم ناسرغلا خص ماظ
 تنكو . سرافب نكا ل . حاجنلاب لمأتف ًدهتحم تنا اما . رضاح ناو آبئاغ نا دحا
 ”يأو راص ىتم . رجلا عواط :روكي ام لمحا ام . ردبلا رون ناك ام ندحا ام :ابتاك
 خيشلا يأر نم <دشا مالغلا

 تايبالا هذه انب رعا ٠
 (ةشارخ )ف وذحم ءادنلا فرحو . فاضم هنال فلالاب اظفل بوصنم ىدانم ( ابا )

 هلصا( تناأما ) يلغفالا ثيناتلاو ةيملعأل فرصنم ريغ هنآل ةحشفلاب رورج هيلا فاضم

 ناك نع ضوع م تنا نا راصف ريعملا لصفناف ناك تفذح مث ماللا تفذح تنك نال
 ناك نعاضوعةدئازامو ةي ردصمناف هيلعو تنا اخ نا امينا نون تمحو اوّةدئازلا ام

 (رفن)و فلالاب بوصنم اهربخ ( اذ )و ةفوذحملا ناك مسا لصفنم عفر ريمض تناو
 ةفودذحلا ماللاب رورحن ردصم ليوات يف هيلع تلخد امو ةي ردصملا ناو . هيلا فاضم

 فرح نراو ةيببيس ءافلا ( ناف ) ترختفا هريدقت فوذحم لعفب قلعتم رورحلاو راجلاو

 هاي ىلا فاضم اريدقت بوصنم اهعسا ( يعوق ) ثراكل مح سكع لمعت بصنو ديكوت
 هب لوعفم -احلاو اظفل ها إب موزحم عراضم( ”هبلكأت )بلقو مزجو ينن فرح مب صتن) ملكتملا
 نا ربخ ةلملاو رخ وم لعاف ( ”ءبضلا ) نيلقاعلا روكدنلا ةعاب+ل ه ءالع مملاو مدقم

 يذهاي هريدقت فوذحم ىراتملاو ءادن فرح ( اي ) هيبشتو حاتفتسا ٌةادا (الأ)

 '0001 لكن نركي الوةيحاتقتسالا الآل دك "وه ةيدلت فحل اينوكتافا ركل الغم
 لكأق ءالاو نوكسلا نع ةباين رولا فدذح . لع ينبم ةبطاخملل سا لعف ( يلسأ )
 هيلا فاضم "يعو فاض اهنال العغل بوضتم ىداتم رادو ءادن فرحاي ( ةيم راد اي )



 كوبا 1 اديهز واو اعلا باطا ٠ برتقاف ارب تنأ 0 أ ٠١ اًرشف اًنرش ناو ني 01

 انضر اعيلض نايلطالا امأ“٠ ءال امإ كابا مركأ ٠ ككودعولو ريقفلا مركا . انرختفا' نلاع
 ضيا اهفذح زيجيسايقلا نأ .كلو يطاخملا ريمض عمالا امم اهنعضيوعتلاو ناك ف فذح مهمل م 1

 رهاظلا مسالا عم اهانف ذح هيلعانب و ىهاظلا مسالاو ملكتملا ريمضلاعم اب اهنعضيوعتلاو

 ترا نظل هايد بت كك ل ٠ [درف ناك نا عفني ال دهاشلا مال حار نيلاثملا يف 1 ٠

 .”هقيقد ولو ةعالخلا لها رشاعت ال ٠ ايلاب بوث واو ينسكا ٠ ممحجن ءالع متنا امال
 ارصقم ناو از'ربم نا نيل ا كيف

 5 ءابلا اندز مث نفدحلا طورش“ قوكسا ادع ناك عراضم نم نونلا انفذح ا

 يفاملاظفلب اهانطسو م بيجحتلا لعفاو ام نيب يخاملا ظفلب اهاندز مث سيل ربخ يفو اهربخ ٠

 لبقتسملا وا يداملا لع ةلالدلل ةي ردصملا امو بجعتلا لعف نبب عراضملاو '

 ديز ناك ام ٠ ةمعنلا اوظمغ نمم*كا ملو ءاكرششم كي ملو٠”هكي مل كولا كيا
 موت لما ناكأم ٠ ضايرلا رظنم نسحا ناك ام ٠.حودنمب ليخبلا سل لإ 0

 نوكي ام بيطا اه ٠ ءاملا اذه ناك أم بذعا ام ٠ ةيب رعلا فرعي هرج للا ايلا

 ؟الفقم ثوناحلا نكي نا . ينربخأف هراذ يف دوز كي نا-اراذبم كلل 000 1
 0 اا ناكرام «اذع دحا يضم للا تكام رسخت ةحئر قوما 0 :
 . هايا كت مل تناو . هثكا مل ”ديز . ةليضفلاب نرقي مل ام اعفان علا نوكي ال .سوواطلا ٠

 فنروكي ام بيطا ام ٠ ردي زل كي مل لضفلا :رضاح وه "كي مل ٠ ملاظب ديشرلا ناكآم
 ابصلاثءاياتناك ام أنها ام ٠ ٠ للعلا يف هقفته كدج ناك ام ٠ ءالعلل بحجم كوبا سيل رمقلا

 نيلاله نيب ةماتلا لاعفالاو نيسوق نيب ةصقانلا لاعفالا انعضو 8

 . ملاظ ضاق توريب ةئيدم ف( ناك ) .. هلغك يا : يصلا اذه « ناك » يبا ١

 ١ تلزغ:يا : قوضلا اذه « تناك» كما. ءافلكا ( وب ناك» ٠ هللا ءاشام

 « حرب » ٠ 1 دربلا ( حرب لام ٠ آرامخ دياز (ناك « انحبصا » يتحانرس ١

 ٠اهديإ> « ىحضا » ءابهشلا ةليالا اذا . ةدقعلا « تكفنا ١> سدمخلا موي توريب يلاولا

 «تاب» . « لوؤي » ءيش لذ .٠ هلصا ىلا ءرملا « ريصي ». همض يا: لاملاديز «راص > '

 ام "لحاف ٠ ةرضاحلا لها نرم َقذحا ةيدابلا لها ( نوكي ) : ”ءويلا « ءلظ ». موقلا) ٠
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 | ااكح ناك ) ٠ ( ورمع ادعاق لاز امز ٠ كير هاذ نان اهلا + للا

 نآك نيا ام»- ( روصح سالا نال مسالا لت هعدقت بجو دبا الا عاش ك1 51 دز

 م نياديدش» (٠ رد انذاط م - ( لهجلا "دئاس حربام ) . بلعتل

 308 209 1) ٠ «لعلا لظي ودم » ٠ ( ليخبلا اي ركراص ٠١) « ناضرملا لؤي
 مسالا يف نال هيدقت بجو ) اهتترغاف اهناب ر ةئيفسلا يف نكي ملو يرلا تبه ٠ (هدجلا

 (مدلكلا راع هل نآل هعدقت بحو) هنيغسلا ناب ناك نيا : ( ربخعا ضعب ىلا .دوعب ريض,

 بجو ) تحبصا فيك ٠٠ « كعملاعل يك ادبط و ٠» « كوخا ناك ةلفاع له» '

 (ماهفتسامسأ هنال مالكلا ردصدل نال هميدقت

 ريخلا ىلع مسالا دقت ل |

 5 لو ( لصغم ريم هنال هيدقت بجو امنا ) امضي رم ثنك كرفس نم تمدق ال

 الا يرثحبلا ناك ام وعدم ريع هنال هعدقت بجو امنا ) ينثدع ىتح - شارفلا حي رط

 امئا) هتنيطو رعشلا < اا قدزرفلا,ناك امناو( روصمع ريطا نال هفدقت كحل اما امان

 فرعي ال هنال هعدقت بجو امنا ) يقبدص يودع ٍصا١( روصحم ربما نال هميدقل بحو

 اهنا )اهيلا اًقيسم كئتخا لعب حرب امو -(بب ا عمبارعالا ءافخل ةيقرلاب الا

 دنه مداخ ا ( مس ١ نم ء ءىش ىلع دوعل ريمض لعرجلا لائشال هعدقت بجو

 تلف (.١ مسالا نم *يش ىلع دوعي ريمض ىلع ربخلا لاهتشال همعدقت بجو اما ) اهنئاخ

 رمقلا يفنوشحسي اوحرب ام ءايلعلا *(لصتم ريمض هنال هعدقت بجو امنا ) علال ار
 هيد. تى جو امنا ) لقعلا ليل د لضفلا نوكي امنا (٠ لصتم ريمض هنال هيدق” بجو امنا )
 011 |١ فرعي ال هنال هعدقت بجو ) ينداخ قفلا اذه نكي ملا (.٠ روصحم ربخلا نال
 ةي رض الا ريخللا يف مهالص تناك امو ٠ ( فيي رعتللا يف امهئاوتسا عم بارعالا ءافخل

 (روصحم ربخلا نال هميدقت بجو )

 امهريغ نود سلو نأك 4ب يمتع 4

 *«ئثن ضي وعتلا توم ثرَح اهنع ائضرعو هنودب وأ اهعسا عم امل زوج تيج ناك انفذح !؟ا/

 نا ءرما يزاجي فوس ٠ اجذاسولو يباب رختا ٠ اًقاش فراو بجاو ملعلا ليصحت

 3 12 اي 2-لا



 ١ ٠ 2و

 جرا ف رت متاحا :برملاءاض معا ءانغا تنك :ىضرلا نمي تارا ١
 ربخلاو لءفلا اني رجاو ةيلاتلا ةلثمالا يف عومجمو ىنخه ىلا درفملا مسالا انل“وح " *«١

 ماكحالا بسحادمنم
 . مكيخا نم ”لضفا امل ٠ يبال ءاقدصا كابا ناك ءيبال نيقيدص كاوبا نآكا 0
 ن العن الماعلا مبصا ٠ ةكلاحيايللا تناك“ نيكل ناليللا ناك ٠ مكيخا نم "لضفا متسل ١

 حرب ام ٠ امهموق يف ةوطس يّوذ ناديزلا حرب ام٠ لمعلا نوامي ةلمجلا حبص١٠لمجلا ٠

 مالو اوناك نوديزلا ٠ دادمنب يف نييلاو انك ناديزلا ٠مهموق يف ةوطس يوذنوديزلا ٠
 دالبلا يف نوغيعي نويعجرلا لزي ل٠ (داسف دالبلا يف ناثيعي نايعجرلا لزب مل.دادغب يف ٠
 حتر اوويحلا أتفي م ٠ نيدرشتم ورم ةوخا سدأ ٠ نيدرشتم ورم اوخا سبل ٠اداسف ِق

 اندالب يف نيتدئاس ناتيبتجالا ناتكرشلا تكفنا ام ٠ ني روبقم داسحلا ًاتفي ل-نيروهقم ٠
 :٠ نرظع وا رطمت تاوامسلا تحررب له ءاندالب يف ةدئاس ةيبدجالا ”تاكرشلا تكذلا أن

 ووذو نيحودمم اثتف ام لضفلا اوذ ٠ ةَجئار بعكلا لزت مل ٠ نيجئار الازي ملناباتكلا "
 نيحودع اوكا ام ليضفلا ١

 ةيتالا ةلثمالا ضعب يف مقاولا طلغلا انحلصا 0202 1١4
 ناسرافلا حربي ل١ ةضي رم تحيصا دنه ٠ ثرمدع يفيبموق ءاهجو نم كتوخا ناك 1

 لكيفءايلعلا لازيال ٠تالوغشمءاسنلااتفت وا تفي ام ٠ اننذمكفتنامكنانم سحب نالوا |
 .نيميق م !ءاتفتال ٠ نيب وغرمائتفام لعلاو لاملا -ريدخا لمع كيا يقم حربتال ٠ نيمركم رصع

 ٠ ةضي رمكةمداخ تحيص ٠١ دلبلا اذه يف ني ريغك ةلهجلا حبصا ٠ ارضم ري رششلا حراب ريغ
 ينلاو نيسوق نيب هدحو مسالا ّط ربا مدقن اهيف زوجي يبا ةلملا انعضو ٠

 الفغ هانكرتهعدقت اهيف بجي يتلاو نيلاله نيب اًمم لمفلاو مسالا لعاهيف هيدقث زوجي '

 نيسوق نيب هدعب بيسلا انركذ وعل
 بجوز اهيلاو ةنيدملا يف حبصا «٠ ذيز ناك اثيما ام» ٠ «ودعلا لاختسا ًاقيدص »

 هنال هيدقت بجو) كرئاوج تناك (ربخلا ضعب ىلا دوعي | ريض مسالا يف نال هميدقت ١
 : (ماهفتسا مسا هنال هيدقت بجو ) رادلا تراص فيك( مالكلا ردص هل ماهفتسا مسا ٠

 حربي ًايرورض (٠> روصحم مسالانال مسالا ىلع هيدقت بجو) انراج اضي رم ىبسما امنأ 1
0 
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 أب وجو رختهمساو لاز نم لعاف مسا وهو اهربخ( ةالئاز) لكتلل ءانلا اهعسا عمسيل(تسل)
 فرح ام ( حراب ام) ٠ ١ب>؟قلعتم رورحمو راج (كلل )و الئاز ربخ(ابحتو) انا هريدقت

 (ورمح ]و ربخلا بصني و مسالا عفري صفان وهو يننلا ىلع هدارتعال ادتبم فصو حراب و يفن
 ربخ ( ًاقيدص و ) ادتبالا ثيح نم ريخلا دسم دسلعافو عوفر ناصقنلا ثيح نم هعما

 ريغ ٠ ٠) باوصلا ىلاهبارعا 2 ليق ام برقا اذهو بوصنم وهفناصقنلا ثيح نم حراب

 مسا ( كوخا) ربخلا صئيو مسالا عفري صقان وهو هيلا فاضم كفنمو ادقبم ريغ (كفنم

 ربخ ( ارفاظ ) ريغ ادئبملا ربخ دسم دس لعافو عوفرم ناصقنلا ثيح نم كفنمل

 ريدقل اب وجو راثسم ريض هعساريصالا لع صقان رما لعف(م”د)٠ ١ ناصقنلا ثيح نم كفنل

 (هلثب رضال ٠١) ظفاحمب قلعتم رورجيو راج ( دهعلا لع )بوضنم هربخ ( اًظفاحم ) تنا
 نوب هلاصتال حتتفلا ينبم عراضم لعف ( هنب رضا ) فوذحم مسق باوج يف ةعقاو ماللا

 ال لا لوعتم نملاخ ( انئاك) هلومفم ءاحلاو اب وجو. راقنسم انا" هلعافو ةليقثلا' ديكوتلا
 ىلع يرجا لوصوم مسا (ام )و بورضملا صختلا ّلَع دوعي هعسا وه ريمض انئاك يفو

 فوذحم اهربخو رتسم .جمضاهعسا صقان مف( ناك )و هربخ ب صن ليف زئاج وهو لقاعلا
 نك يذلا صخشلا انئاكهنب رضال ريدقتلاو بورمغملا صخشلا ىلع دوعي هايا ريدبقت
 اضيا'ةمات ناكو هلعاف اهدعب امعمةي ردصم امو مات وهو لاح انئاك نا هيف ليقو“ هايا
 ٠ هنوكانئاك هب رضال ريدقتلاو رثتسم ريعض اهلعافو

 ةصقانلا لاعفالا عم ربخلاو مسالا نم لك ماكحا
 هيحاص عم اه لك ماكحا 0

 ابعم ربخلاو مسالا ماكحا اني رجاو ةصقانلا لاعفالا ةيتالا لما لع انلخدا ٠؟؟

 حرب ام ٠ نيترفاسم نادنملا تبصا ٠”ةضب رم كما مويلا تحبس ٠ نيلضاف كوبا ناك
 مل ٠ يفك" ةحئار نورتلا يف جنفسالا ةراجح تناك ٠ ةئ وكلا ةراجملاب نورختي كتوخا
 'ىتف ام ٠ مجملا ءيدر نم ريخ برعلا ءيدر حربي مل ٠ اعفان درابلا ءاملاب مايتسالا لزي
 ٠ نيلحار نوديزلا حبصأ ١ صرحا َّ ني روطفم سانلا راص : ىدملا ”جميباصم ءالعلا

 تناب ٠ ةيضرالا ةركلا رثثكأ ةلماش راحبلا تكفتا ام١ بكحاوكلا ةبر سما حربت م
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 ةئع ربخلا فاصتا هانعم: عفن ريغ نم اهعاضايتلا تاقوالا لَ رسحتب نالسكلا ىسما 8 “5
 هيضنقي ام َلَع هنع بخل ربما ةمزالم هانعم :اروهقم لطابلا ”كفنا ام ٠ ءاسملا يف ريخلاب 0

 تيصا| ٠١ لاحلا نامز يف هنع ربخلا نع ربما ىنن هانعم:مللس ولو !دومش رطاخلا سدل٠ لاحلا 3 ٠

 ريقفلا راص .٠ حابصلا يف ربملاب هنغ ربخملا فاصتا هانعم: ةلهس سانلا نيب تالماعملا مولا ٠>
 هاشم“: اب ؤاذ نننالا ضور ضآ ٠ ىرخلا ةفص ىلا ةفص نم هنعمل لو ٠٠0)

 ريخلا لوحت انعم : اهوركم اضغببم ريمالا داع ٠ يرخا ةفض ىلا ةفض نم هنع رولا ٠

 ىلإ ةفص نم هنعربخلا وجت ءانم.:ارجناه بيبحلا حار يراه ل
 ض٠ يرخأ ةفص ىلا ةفص نم هدع ربخلا 1 داع عاج نايحلا دترا١ىرخا ةفص 4

 اهب كبحا ٠ ىضا| يف ريملاب هع ربخلا فاصتا هاتعم:اهيف ريملا ةلقل امور هيدا 0 |
 هنع ربخملا فاصتا هانعم. ٠ املاع كوخبا ناك . دع ريحا ريدا رارتسا هاتعم ايو ٠

 ٠ ىرخا ةفص ىلا ةفص نمهنع ربخلا لوحتهانعم اودع قيذصلا راص دق يبضاملانمزلايف ربخلاب

 فاصتا هاتعم ادي دش رحلالظ ٠ ليللا يف ربحلاب هنع ربخلا فاصتا هابعم :اضي رع كبر

 ةيضتقي ام لع هنع ريذملل ربما ةمزالم هانعم:ًاسراق دربلا ىف ام . راهنلايفربخعاب هئع ربخلا

 لاحلا هيضتقي امّلَع هنع ربخلل ربخلا ةمزالم هانعم: ينحا نم لوط! كوش لارا, 01
 لاخلا هيضنقي ام. ىلع هنع ربخملا ربخلا ةمزالم هاثعم:نيعيتلا ءادوس كلا 0000

 نيسوق نيب ةلَمْحا ائعضو ناب:ةصقانلا لاعفالا هتافرصنم لمح ىلا انرشأ ٠٠

 ٠ ( لاملا نم ةدازتسالا بلطي ينغلا حربي ام ١) ( ارورسم مداقلا نوكي له)

 ,(((وب لاما كفي ال): (ابوكمدجلا مودي امزح (تايطال 0 !
 مد ).( نيغلا ريرق“تبر) :(قح لطبلا روخي ال) "(كيا دعا

 عجري ام ) . ( ائيف ايعاسحراب امو ٠) ( ادل اًضقاتم "كفنم ريغ ديز ) ٠ ( ردصلا حرشنم

 امداخ ك.ءاود نم تحي 5 (عرسا ا ( (يئاخ كدنع نم لئاسلا 3

 . (ائبتخم لظت ال (٠) افي رم كاسمإ ينمغ) ٠ ) ٠ ( ارونتم كنوك فرس ) : (ريمالل
 ( كل ابحاص ًانئاك 0 ( او كراكذت نم حبصأو يبسما ) - ( انابح نكت ال) 0

 1 الحار حبدم ريغ كوخا) ٠ ( اريقف هوخا راس دياز )

 علشمالا متع ل 0

/ / 
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 نشل 2222222221 0 مم لل

 مسأ هنال ردصلا ءزال اهيف ادعملا ا حا لخدي ل كونا نم ةداهشلاب نش زئاف

 . ةمعنب انحبص ٠١ ريخلا لعف لع افكاع دي ز لزب ل١ بي رقلا ةلصمل [بهاذ كوبا ناك ٠ ماهغتسا
 1 1200 نمو ريغ ال ًاثماوم نك ٠ اليخ ركلاو اع ليخبلا راص ٠ ًناوخا هللا

 هيأ: اذه ظفح ل ذل رقحا هئم بحسعشم هنال ةسفنب ءادتبالا مزال ادعبملا نال 3 لخدي

 37 31 ناف حورلابنيكاسلل ىبوط ٠ هسفنب ءادتبالا مزال اهيف ادتبملا نال غلا لخدي

 فرصت» ال اهيف ادعبملا نال 4 لخدي ال تافاكلا

 حضي ال ام يف ببسلا انرك ذو 0 ا 11

 رادلا لها ىينصتا ١ زي راب ىلا رفسلا ىلع امزاع حربي ال لب توريب يق ماقا كوخا سدل
 .راثيد ةئاع رجاتسل كراح توناح حرب ام ٠ للا لك 1 عدافضلا تناك ٠ نولخري

 ام.هبالا قبلا الش ا انبم مودهملا ح بصا ٠ رادلا فيظنتتب لغتشت كما تسما

 ام ٠ ديدجلا ءيشلا ىلا نوليمي سانلا راص ٠ انوع ديم
 مَع ىعر دق دواد ناك ٠ ينضغبب كوخا ماد ٠| كروزا ال ٠ هيف بغري ديدج لك "ىنف

 عصي ملامنا : مهتهرك دق تدكو ءارقفلا بحا تمبصا . كفلاحي دعسلا لاز ال ٠ هيبا

 (تودغ)و (تنما )و ( حرب ام) و (ضا ) و.( حربي ال ) دعب اًيضام العف ربخلا لعج
 لجلا هذه يف( تمبصا )و ( لاز ال )و ( ماد امو) ( 'ىتفامو) ( راص )و( كفئا ام )و
 هعاطقتنا ىلع لدي يضاملاو رابخالا نمزب ربخلا لاصتا لع لدت اهنال هنيب و اهنيب يفادنلل

 هاضتقم يسحب ًاربخو ام'ا لاعفالا هذه نم لكل انلعج
  دجلا مادام ٠ ا دولا لاز ام ٠ اليلع ميحصلا ىىضا ٠ اني زح كوخا تاب

 ٠ (ظوفحم لاملا نوكي له ٠ !ًودع دي ز كفني ال ء دبعلا ىلع اهتم حربا ال أب
 . اي وق فيعضلا راص:. ديت كوخا ؛ىتف ام ٠ لاملا يف لضفلا سيل ٠ ايفاص راهنلا ودغي

 واحلا داع . اني رب مهتملا حبصا . ايوا نك 6 ٠

 ايواذا سه دوملا بطر نشا 0

 ابفرصتو ةصقانلا لاعفالا
 ةلغمالا هذه يف ةدراولا ةصقانلا لاعفالا يناعم انركذ 5
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 وو ردالا بعل نيس( ]9و ف دفا بسنة ةيطا ل ١ ١
 كلذ يعدا نمل اقالخ ذوذشب سلو ' ماهفتسالا ريشا ١

 جساوللا
 نيعمجم نيب هريخو نيلاله نيب هعماو نيسوق نيب صقانلا لعفلا ابعضو 65

 ٠ نيقشلا *فعرم# « القلا » ( ادغف ) نيدحلا **فهرم# « فيلا » ( أل ظ

 نم كلايف ٠ هياكل حم « فيسلا »( حرب ) الو * الضاف# « ماقلا » (لازيزالا 5

 اا واع اون «ااوحل » ( تاب ٠١ *اسكويا# « < ن » ( وحن ) ىمتن ِ

 ( ل *أب وبحم »< « ملاظلا » ( سيل ٠) املاء « لهاجلا » ( حار ٠ *اضي رم# 1

 .«اببثك# «ت» (دسما ) «٠ ديلا (  حبصا )*رورسم# ٠ *الهتم# «'رطملا» ٠
 « مهبح » ( لاججتا ) ٠ هئمامح ىلا نورظني و **خيشلاب نورمي# « نايبصلا»( راص)

 هعيب رو .”*«نيتةدم» « ثريلا » ( ها ) . *ابارت» ( روحي ).ءرلاتاماؤا ا

 يشم هلاف ٠ هنارافك# يدعب «او» ( هجرت ) ال ٠ +أ دعج# ( ضآ ) ىتح ضاخللاب
 هبرعلا__لوقل٠ *+كنومركي+ « او »(ءاد) اه سانلا موكا «ارساجس كرا ١١

 ةب وملاك تراص ىتحدتيكس نس يا.# ةبرح هناك( تدعت] ىعب هن

 هاتلمعاو ةصقاتلا لاعفالا _٠رم االعف ةيلاتلا لجلا نم لمح لكل يقانعضو ١1!

 هلوخد زجي مل ثيح صقانلا لعفلا لوخد مدع ببس انركذو اهيئزحب .
 رم راخبلا ةوقب رادت تراص مويلاف يديالاب رادت اهتأشن لوال عباوطلا تناك ٠

 ٠ كماعط نركشت الف ةفايضبحاص تنك نا٠ لدنالا يف هل ناد ةبطرق

 بوذي ”صاصرلا حرب ام ٠ لاملاهجيلو ”ملع انللاز ام» ”ةفصاع جيرلاتحربام» ”ةلينم نامل
 0 مدير كاف جرخل صرحلا لع ًاروطفم ءرملا لزي+ ٠ عباطملا يف اوورحهنم عنصيف

 ٠ ًاروبقءالخبلا تويبتمبصا . ةيئاجتلا اذا دعب ادتبملاعوقو للسفن :ةزرابلل

 صقانلا لعفلا اهيلع لخدي ال:لاملا نسحا ام ٠ هوجولا فالتخاب فلتخت لوقعلا تئنف ام

 بزت مل ٠ بئاجتلا ابا رهدلا حربي ل ٠ ةيبجمتلا ام هنال هسفنب ءادتبالا مزال ادعبملا نال ٠

 اتسل ٠ 000 ادعالل 'نآل خا لحعفلا لخدي ال: ني رفاكلل لي و٠ ارورغ ايندلا 1
8 0 
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 الو عب دلجإلا الا) ١ (زتظح ورم نحل بهذ ةددزااخ ) "( جتزخن يخخا الو رضح كوخا
 .( دك ثدخي' كلذ ”لكمأ ) «٠ امتي لخو”بؤذكك>» [راك نالجز . رضي ”فولعا
 ولغو"يزاطلا ايف نطزوع كن داخأ ) ٠ (.ةاليل قرط“ كبأبأ ) (٠ طق ثذح اذهام)

 قرش يم تلظ كف داخأان (٠ ١ نسحتسلا نعطلا الو دمحي عادا ال ).. «ديطصاف
 4 0 ةاوللا يف اخ لفلاو ثق نسرطلا» +« ىفلعانسس ىسنغاا كدلو لب

 نما( اس (  السأ « ؛ ١ نيثلا_نبله انب نغا 5

 (انألو ةيراف !ورداغري قتلاوروكذملا ل غفلا هرفي تو ذحم ل عفا هن:لوعفم (شراف): ١
 يم. اق فز واخت هب لوتفنو لعافو لعق ( ةورؤاغ) [رافثعن بصن عضوميف منا
 لكب رمل“ ]ا ذكهو واؤلا ةبسانل راعلا مضلاب لخلل لاغتشةزوهظ نه عم [ري دق خلفلا لع

 ال زيجلا لَه ةلومةُم 'ءاننماو هلعاف واؤلاو:( رّوكنلا ةعامج زيعض اواو اهب: لصتا: نضام مف

 لا (لغ) زا اهب ”قوظطفم ( احلم ) فوذحلا:لفلل ةَزئسفم اهنإل بازعالا نما لحم
 الار ةنسفطاغ والا (ر نكت الو )“هيلا فاضت“( نابي يا) ( ليثهز ) هونزذاغ يفاحلا نم
 فن( فتحت يأ)'( ”لكو ) رطعاب هعبق ليدز لع فوطعم '(«فنتعض يا):ننكتو ةنفا
 مالاءابن ثيح ( ةؤرداغام اسزافا) لوقف 'دهاشلاو٠ ٠«هترسك ةردتملا نجلا هعبت ع

 عم هن الفتن (مراذ نوكي نا زاج امناو - حجرا مفزلا ناك ناو !وضنم.هنع نفغشملا
 كي نفل رظسخس دقو :يظنتلا وأ مهلا اب دنطقي حيحصلا ىلع مسا امال هريكت
 « !ن ..سراف يا اضراف ىنعملاو

 قم نقشت لافب: بونت( هلق مسا ) ةيلعثو ماهفتسالل ةزملا (اةبلمثأ ٠5)
 (اننايرمأ) ين دتلايفعبت ةيلعث تمن ( سراؤتلا )( ةبلعت ترقخأ) هريدقت :نوكملالماعلا
 (' مهإ ثلةنعت )*جتفلا يف هعبت ةبلعت لع فوطعم ( ةليبق شا. اهاي زون ةفطاع ةلصغم ما
 هراووط 'قت علم اني دنقل خعفلا لع ”ئيبع نضام لعف لّدِع لعافو لف( تيواس يا )
 اذكهو ) هلغاف ”ءاعلاو كل رمتلا مفرلارامضب لعفلا لاضتاب ضراغلا نوكتلاب لخلا لاغتشا

 اها كب “ولكن زوزعو ناجل ( مهب ) ( كرختلا مفرلا ريمضب لصتا ضام لعف لك برع
 اباشخعأو) هبأ”لوقفم ( عبط ) فودحلا لغفلل ةرسفم اهنال بازعالا نمامل لحال ةلججاو



١ 

: 

 ول

 ءاوتسالاو عحرتلا ببس انركذو نايسءامه ما عفرلا ما بصتللا هيفا

 هتكردا « 'ذجلا » ام. ىحتلا لبق :هعوقول هبصن حجرتي: هأرقث ال « باعكلا.»:اذهب
 نا. دعب هعوقول هبصنحجرتي 'مهتعدوأ (نيرفاسملا) نا ٠ ةيفانلا:ام دعبهعوقول هببصن حجرتي ٠
 دعب هعوقوأ عفرلاو بصنلا هيف يوثس*يرادىلا هتوعد.« يضاقلاف » رفاس يملاولا ٠ ةيفانلا غ

 الوهبجوب»٠ يش ال ذا عفرلا هيف حجرتي : هتظفخ «باعكلا » ٠ ةيعسا ةلمح هعنمدقث.فطاغ
 انا ٠ رعالا لعف لبق هعوقول هبصن جرتي: اهعلاطةّيبدالا (تافلوملا) . هححري وأ هبصن بجوي
 ىلع فطاع دعب هعوقول. بصنلاو عفرلا هيف يوئسب :وه همركي « ورمتو » اديز براض
 «ا اني زز» يدنعأ . لعفلا 5ك كش لماع ففصو وهو لعف. هيش :اهزجع ةيعما ةامجن

 الك فرظلاب.امهنيب لصفلاو ماهفتسالا ةزمه دعب هعوقول بصنلا هيف حجرقي : همركت ٠
 داعب هعوقول بصنلا هيف حجرتي:هل ةتحرش « زتلاو» باعكلا اذه تفلأ . لصف

 هعوقولهبصنا معيب اهيفميجرتي :هتلع «كاخا»: لب ١ دي ز تلعام,«ةعقلغا تابلا» نكل:رلدلا
 هيف ججرتي :ةظفحا (كناسل) ٠ لب و نكآو ىتح وهو ةيلعفلا ةلملا لع ففطاعلاب هيبش دغب
 نيس اهانءمج « مهخيراوتف » عئانصلا يف اومن اندادجأ .رمالا لهف؛لبق هعوقول بصنلا

 ةيمجسا ةلمج ىلع فطاع دعب هعوقول بصنلاو عفرلا هيف يوتسي : دحاو. باتك
 نيب اهنع ةباينلاو . ةيلعافلا "لع ةنع لوغشملا مفر اهيف بجو يتلا ةلججلا انعضو,ا ٠؟

 الفغ ءادتبالا َلَع ةغفر اهيف بجو ىتلا انكرتو,نيلالَه
 دنيز. ٠ « الغلا ليبس يف ف كوبا لعد -ءاذك كلت يندعاس ىهدلا نا »

 ه«باوكوي دويبز اله» : عب كوخا اذافاتجرخ ..ةلزوثمالا حرشي ماو: تلصو ٠ ماق

 ٠ مركي ”هجوتب اهيح ملاعلا ٠ « لوطي ثددحلا له :٠» « ينذلا نعي وفعي 'ريمالا الأ »
 ك ريغ اذا يبت ٠» « ينيمظل راوس ”تاذ ول » . «رمتلا وهف جضنب بطلا اذا »
 اهنع نولحار ىلها اذاف توريب تمدق . «ىبب كريغ اذا: كحضتو كد

 يعني ينلاو نيسوق نيب اهنع ةباينلاو ةيلعافلا اهيف حجرتت يتلا لما انعضور 1 ١

 نيلاله نيب ةيلعافلاو ءادتبالا اهيف
 ال.): «هاقال يخاو :رضح كوخا » . (:ىهتنا ”باتكلا ام) ٠ ( بهذ: كوباأ ):
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 | 117 ]دي و زا «افتاقن فيرتتلا دنيكاتللل( مت ) تنيك ٠ ةوانع تيرس

 < خيرتق هب تيدلقا * صيصختلا ( تهباش ) ملاعلا اذا ٠ كمركا هتمزكا ٠ صيصقتلا

 «٠ هِنحي الجر تب رض * صيصخقتلا( تنها ) ارمع ٠ ةتارق بانكلا : ديكاتلل ( تاق )

 هيلع تضبق * صيصقتلا ( تكسما ) ضللا ٠ .هاخنا دلاخ تيار اركب : ديكاتلل ( ترظأ )
 هيخلا مالغ تموكا ادي ز ديكاتلل( تماك)

 هنع لوغشملا مسالا تالاح

 بجو يذنلا بسلا انرك ذو نيسوق نيب ةلثمالا هذه يف هنع لوغتملا ايعضو ٠

 / اعءوفرم ناك اذا هعفر بجوا يذلاو ايوصتم ناك اذا هبضن

 ( كانا ) الأ ٠ طرشلا ةادا دعب هعوقؤل هبصن بجو: كدافا هتأرق ( باتكلا )نإ
 اهيرلل لو ءاهظفح هللا ( نماوإ ) اله ٠ .ضرملا ةادا.دعب هعوقؤل هبصت بجو همؤكت

 ةادا دعب هعوقوا هبصن بجو : هيلع تصرح ( َلاملا ) الو ٠ ضيضختلا ةادا دعب هعوفول

 ... .ةيئاجنلا اذاندعب هعوقولهعفر بجو"ذاتسالا هصحنب ( دلولا ) ااف تلصو ٠ ضيضحتلا

 ( ”باتكلا ) ٠ .طرشلا ةادا.دعب هعوقول هبضن بجو: خاب هصوا هئيار ( :ذاتسالا ) !ذلا

 .بجو: ؛هتظفح ( ”باتكلا ) اهيل ٠ ضيضحتلا ةادا لبق هعوقول هعفر بجو: هتقكرم اله .
 ”ةادا دعب هعوقولهبصن بجو : هؤافش عتتما.هئلمشا ( "ضرملا ) نا. اتيِل دعب هعوقوا هعفر
 هعوقزا هر بجو: كلم ىلع هومحاز مهنال الا ديشرلا مهيكن ام ( ةكماربلا ) ٠ طرمشلا

 (”قيدصلا) انيا ٠ ضرعلا ةادا دعب هعوقولهبصن بجو: هيت (سئئابلا الأ ) ٠ةيفانلا ام لبق
 .بجو* يلا هظعي (يخاو) تلخد ٠.طرشلا ةادا دعب هعوقوا هبصن بجو* هب قف هتدجو

 هعوقؤل هعفر بجو : اصلخم ناك هتبحص يذلا ('قيدصلا ) ٠ لاحلا واو دعب .هعوقول هعفر
 كنك (ممل ) .ةخجانلا نا لبق دعوقوله عفر بجو: هتيبحا ينا ( كوخا ٠) لوصوملا لبق
 لظتساف ةرمغم اهتدجو (ةرجلا ) ائيح : خسانلا فرح لبق هعوقول هعفر بجو : ههركت

 لبق هعوقول هعفر بجو“ هتاوق ؟ ( باتكلا ) ٠ طرشلا ةادا دعب هعوقول هبصن بجو.اهب

 ءادتببالا مال لبق هعوقول هعفر بجو : هيلعصي رح تنال (لاملا) ةيريخلا 7
 .حجرتما كلذ مسيار ك ذو نيلاله نيب ةلغمالا وهده 5 هنع لوغشملا|:هضو ١



 بوض ٠ .هتبيحأ اذ ديز (٠ هتجيعن تبق رظانلا ) (هحرش ىلا تينا معلا )+ 0
 :دااحر تبرتغ ٠. ( هيظعوم .تظفح ديز ٠ ( ةمزكا ذاعسإلا]) ٠ هراج مداخيز ٠

 تمركأ نكن: له ٠) مالا ترجف اله .. ( هبي الجر ترز يخا ) :هدييز,هبحي ِ
 ليلا ) + ( هبةراض انا" !"دي ز ٠) هللا( همحر كابا ) .( هنعارمج ترز ديزإ) ٠ .( وجا 1
 رتشاع (.٠ ماظعم تنا ممردلا ) ٠ (.اهكئاوب_”راحخم تنا لبالا ٠) ( املالج اهيلا ساكبلانا ٠
 ٠ ( مهطلاخت ال ءابغسلا ) ٠ مهطلاخو ءالعلا 1

 هن أتلا لاتغشالا روح: ىلا ةينالا 0 0 1

 ٠ هب تزرع ٍيراج مالغاهتلغتما عملا ةحيصن. .اهتظفس ةلوثمالا ٠ ةتأرق باع ب
 كدجل.٠ ناخناو دلال كلءزكا يع ءاخلاخ اًنمع تدبحلا يما ٠ هبحي ديا 0 ]|

 هيوالغتكلتا ثترقلا 7 ةماكماناهفا هفلأ اباتك تأرق كوبا ٠ هدا كبر“ تاغ
 كيب رضا-هعباوظ دي زنا .«ُهَعب أر نحللا له هذا تاغ النا فلاملا

 نيب ةينالاو نسوق نيب دال انعظو ناب ثالقلا ناغنشالا روض .ىلاارتوشاع ابعد اء
 الفغ اهاكرت:ةقلاغلاو:نيتمجن
 ناحل اكيازأ يار وع كال مل هيا قال ام لتي( يغرك لأ لأ 10

 اذي ز*ثيح ناجحا«: هذخاوت-ال كدبع )+بللا ٠ هءاؤأ | ارم تعج اذهبوا : "«ةزرشن

 مدقي طيقلتلا ) اذاف تخرخ ء..ّهيلا ندخاف هتبا تالجو ازمع * |غيح* ةيوانبا هع إش

 اثيل + ٠ فيزربلا*( اهعزوي لئاسزلاو) تجرح...( ةعلكا محو )اذبتز تبق“ (اهشأا
 ؛كيؤلم 0 ل ا ٠ ( ةمركم األ :كوبأ ):«ةئباةكظوو كوتا ٠

 ةأخاو “بع تدبخا اطقلؤي ؛#اهتالغ
 .لثبق 'نيشوق نيب: هاتعضوو هنعلوخشلل تضانلا فودحلا*لماعلا:اتحرصل# .امأيت»

 - كلذا ىلا انرشاو صيصختلا زا ديكاتلا نم كضّرعلا بدع العب اوا امنع لّوفلشملا ٠
 (تزذخ) + فاعلا ةننكم يف“ هيلع كفلطا تاتكلا ذه ::ديكانلا (ترظت أر
 «تشتتحا :-ضيضتلا ( تيطعا )نيقفلا اله "نلف ةرخش اعنا خت هيردحت كاحا::ةةبكانلا

 : لضييصخللا ((ثدها ) [رمع ٠ هنع تحدتما :.صنيضفتلا ( تكرت ) عخضلا'ماعطلا ٠ يلا“

 كابا ديكاتلل ( تءركأ ) ٠:ةمالغب"تزر“ ركب. .دييكاعلل (تزواجع) «اهاخا"تبتزتض 0



 هادا[ ةيقم اك الاوز مق 6

 ٍ لؤي ريم (“ ءايلاو ) ةياقولل -نوتلاو اا( هب لوعقمو لءافولعف ( ٍيوَت)

 عادلا( هتفجا ) ادعو الغ مع ينو بلقو مون فار ( نو ) ةقطام اولا (0:)
 يي ءاناوتالا )انآ ةزيدقع وجو تعم هلَعاقو-ةلغلا فارح 00 0

 قولا ناك لمع نكع د افي تصل ليك ام فرع نا (يثنا] اظنفل 'بؤصلم “كفا نما

 : رخال لماعلا ةّوقنل ةدئاؤ ماللثلا ( ليس ريغ ) نا عما بَضن ل يف ءابلاو ةياقولل

 الل الورع هيلا فاهم (ليمج) «:لوتفم. نال ري لعل بوصنم غفل اللاب زورجج ( ريغ )
 فاضمل ( (ةليْخو) لي تفن رو رح قو لخمب قلعتمر اقم رؤرجو راج ( ليل نم

 /(فجُتا مو ينو ) عزانت ةيف دهاشلاو؛ الكفل ابيب غفرت نأ ربخ('لهبع”)اهيلا دزاعلو
 ,ةنماظلا مسألا فاقلا لمعان ةالمع هنا لغاق يف رمضاف ل ؤالا قيهاف ( ءالحالا“ "لع
 الاخ ةفطاغ ((غ) ثنا زيدا ابؤخأو راكم هلعافوتوكلا لع يم مآ لف"( "يع

 ا "أولا ( قو ) ثنآ ةزياداقت ار اوجكو ”ركذسم ةلغافو ' نوكتتلا 7 يتبم رغا ٌلغف

 هانم ,وثلاب) تنا"ةربذقت ابو 0 ةلغافو نوكتلا الع يتبمارما لف (تق) و
 ليك فرخ نأ (جبمأ“) البغأ نالو'ألاوأ ريخألا ”لمأملاَوعَو فقب قلعتم رورجيو
 ةعاجلا هم ةمالع ملأ «ارهنلا كرت “المع يف كفن يك اىلاو ناك لمع سكع لدي بصلنو

 ملأ مو *ةزع و39 م لاخ 'نفوافبحمب قاعتم زؤرجتو راج (نك) نياقاعلا وكذا
 اةءايتيا قلاع قوطأرملا"ةلض ةلخللاو قمافو قمف ( اؤراخأ ) ماللاب رثا هلع لْوطوم
 لا ةاواولاب ظفن عوفر اتزتخ( وؤؤ ) هؤزاَجا هريدقن فودحت دئاعلاو باَرَكلا

 اذهو ”امهب ةذلئاز الؤ رورو راخ (نؤه ال: ) هلا تفاتشم ( رع ) ماسلا ركذملا عمحي
 لاخبصت لغف ملا مهن 1و[ كو تلت وأ“ زع ؟ووذ نم ل توذَحُع اقم 9

 انيك لثعاو نالوالا نمهاف مؤقلاب هلوقّقك ثفقو ثفلاخو 00 هيف دماشلاوم رتل
 ناز نما

 5 4 كيل
 هسإ مهري

 أدع ىلا ( ةققنا ا ةيبآ“ 0 ا

: 0 ١ 27 
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 نال هيف عزانت ال + قيقعلا تابيه تابهيه#* ٠ ( نادنلا شرا ( ”قيدصلا 1

 ى«حيترعكو -عج

 «دماج لوالا._لماعلا نال هيف عزانت ال .«ديرت ام.ذخو.كنود# ٠لوالا ديكوت يناثلا
 لومهملاىلا لوالالماعلا هجوت مدعلاّتحال هيف. عزانت ال دي ز رغشلا مظني ناك هنا*

 او سرفلا كلم نينرقلا وذ براح# ٠ناشلا ريمض !بعسا لمتجي مناف ناك وهو
 ال *قيدصلا لبماو ديور ٠. لوم لا ىلا نيلماعلا هجوت مدعل :هيف:عزاتت,ال هيلع
 هيف عزابت ال * ىخرم كتم نوكيس نا ملع# . دماج لوالا لماعلا نوكل هيف عزانت

 (ردلاخب هبمظءاو 'مركا) (٠ ادي ز هلمحا امو نيسحا ام ٠١) لومم ىلإ نيلماع.هجوت مدعل
 ةدعاقلاب سحب اهكح امهانيطعاو يناثلا انامهاو لوالا لماعلا للا ذهيف.انلمعأ |٠؟

 ارملا 9 مهتهيشو | رئأبس + كاوخا اهب تبحرو رضح ٠ نورفاظاا مهتمركأو بهذ

 ا ا ا صراخ دي ٠ ةارعشلا مهضراعو دشنا «نولسوما

 ٠كيبا دقف لع كتاوخا *نهتي زعو تكب ٠ ةقوسلاو كولملا اوجردو ,تابسم ٠ نومرحلا
 يسار تركو يتتبعنا ٠ ٠ ناذيختاا ناذه يناقياضو ينجيزا ٠ ”.ايدلا اهتنكسو *”ترفقأ

 الدهور تأ لئاسرلا اهتدخاو تمناب ٠ ايما مهيلا ا يريح ٠ .٠ جامنلا بهاذم

 هاسنلا ءنه ةبئاغو ةرضاحأ ٠ناديزلا امه. بهاذو ”مئاقا ٠ كأتخا اب

 ةدعاقلا سحب اهكحامهاتيطعا اهل والاانلمهاو يفانلا ماعلا لما مذهيف انامعا 1١

 ٠ نويدلا لها" تلقثثاو ينيلظ ب :كاوخا ينحرفو فاراز ٠ ةذئاسالا تعطاو ينو رص

 ”رهتمأ .ناركبلا بهاذو 7 3 ةذئاسالا يلدافاو اوحرش 0 ”ياونصالا لذيو تيطعا :

 قشمدو كبلعب نيب راطقلا وكار لتقو اوب رض -نويبتكلا ىرتشاو اوعاب ءامتنا ”جانو امنا
 الفغ هايكرت لمبملاو نيسوق نيب ةلّثمالا هذه يف لماعلا لماعلا انعضو 04

 (تكرداو) وشم ٠ ناوخ وخالا ( ينقناءو ) 0-0-7 ٠ لضفلا ووذ ( يل ومو )5 تررم

 اهو ) تحرب ام ٠ ديس ثدي ز«( ناكَو )مايا: تنك تولوزلا ( تشاو ٠لاجرلا

 ءايا اي رك 5 (تيارو)يف ار . ابئاخ (ديز (تلخو) هاياينلاخ ٠ هايأ (دهتجم ”ديز ( حرب
 ٍبهذم ةنول (ترعشتساو) اهقوف ىرج اهنوتم + .راك

 نوه :الب رزع دوؤ ' اوزاجا ول مهنإ موقلاب( "فقو) ف لاحم يح

 كالا فس( يلا ل و تانيا تابت ١
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 عزانتلا ٠

 نيطخ.نيب نيلعفلا انعضو ناب ةيلادلا ةلثمالا يف نيعزاتتملا نيلماعلا ىلإ انرشا

 امو نيسوق نيب لعفو. مسا امه نيذللا اعضوو نيتظقن نيب امهناهبشي نيذللا نيعمالاو

 ا : نيتمجم نيب هانعضو نيلماعلا ىلع داز
 ا ةوممو يف ةرواشم ١ :٠ كوخا : ”يهاذو وه ”براضا: ٠”ديز -سهذو بريغ

 يبهذو اماق- ٠ لضفلا يوذ ىلع *تمحرتو تكرابو تلمسو تياض#* ٠ كا
 آو اا ٠ يلمصا هع بغرد مهيق تبرم ار قوت و متنا ٠ هترجا نم *ديغم اثيعم تدهع# ٠ ”بابحالا -مهتركذو ىقمس ٠ كلؤيتا
 (كتودو ذخ.) ٠ يباهصا مهيلع -تلسسوب ءاج ٠ يدادو *نيظفاح ريغو نيت

 دي ز ىلع محلا ( كدي ورو لبمأ ٠) "لاصولا ( تاهيهو ذب ): باتتكلا
 رثكا ناك اذاَو نيتمجن نيب رمضملاو نيسوق نيب رهاظلا هيف غزانتملا انعضو ٠

 نيلاله نيب هاتعضو دحاو نم

 < :رف ٠ ( ناجنالا ) ةيفاتسلا عطقو ”سرغ له ٠ (”فويضلا ) مهتمحتاو بزش
 ٠ *«كآيا# الا تربخاو ”تثدحام ٠ *وه# دعقؤ ماق امنا دي ز (٠ ةاتنلا ) تدلعقو
 امهتعدوو. ىضم ٠ انعاتجا موي ( كاخأ ) تحدمو تدها: . ”كب# تيوقت 6-

 ( كتأنب) «ثرهتمركاو تضم . سانلا لع (ملاظلا) ربجتو يغب ٠ ةرخابلا رهظ ىلع ( كاوخا )
 هعكر داو ضكر . «ةعبطملا نم”( باتكلا )كنودو ذخ ٠ بلح «ةن.دمم كيخا راد » يف
 دحاو لك « ماما ناديملا يف » ( 'ريغملا )

 نيب. هاك عج كلذ ابيف سبل ىتلاو نيسوق نيب عزانت اهيف ينل لممتا انعضو ١"
 عزاتتلامدع بس اانركُدو نيتمجي

 ٠ نيفوذحم نيلماع نيب عزانت ال هنال # تمركأو تب رض: نه باوج يف'أر مد#
 هيريمألا ىلا تأ -نيلماعلا لع لوما مدقتل هيف عزانت الا «توجمو تحد كاخادج
 عزانت ال «ينومركاذ لضفلا يوذ تمركأ# ٠ لوالا ديكوت يناثلا نال هيف عزانت ال
 ينلماو تا ما) ٠ (نادني زلا حورجمو بور ع٠أ) ٠ لوما لع نيلماعلا' هجوت مدغل هيف
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 لاملا يئر . الضف تدز.٠ .( كالا مقا يف نوحي ال اذه)ًمجاو كاخا تب تأ
 كوخإَريِخأ ٠ [سلفم (رمع ”دلاخ ملعأ .(يفاشإ ةناقا « يف زوجيال) اًنئاخ مداخل ليخ 1 ٠

 (يناغلا ةماقإهبف زوجيال) يكرم ش ”.ةعيسن (٠١ يلاثلاةمأقا يقوي )نالفالدع"
 ةبيئالا تارورحلاو فورظلاو رداصملا نم الك هفذح دعب ٌلعاقلا ماقتانفأ 1
 > هلا لع ال ام ىلع انهبنو كلذل ةحلاصلا
 » لاعخلا ةميه 0 . 6 اىيلل ىفاقلا ماما فق ا ةملأ وتم ”مأيأ ةناللا 00 0

 حلصي ال ) كالا يدل ديز ماق" (ةبابنل علصي ال )ملل تلج :نامزلا عايش قمتتسأ
 ال ) اًناعيسس تحبس -. درفنم ”ناكم دعق (٠ ةباينلل حاصي آل ) نيحكرف 0
 حليل )فوشي ل (ةباينال حلصن الا امفا ال هللاو تلق“ 1
 ينعا 'ءاعبزرالا 2 يضاقلا مام دب ز نيعأ .نآسحالاو 8 قودي ا 2

 12 4 لخلل نم ف وام ٠بايشلا ىلع ب - ىلعالا مالم ماما رخئقنلاموي هيي

 نينألا م ل
 ابنا كت توفرم اهد.عب 1 اناعجو لوهج'ةعراضمل اعقاب ةيزاآلا لم ايف ند انلدبا 75

 + ىوعبلا .ةياور تفشتسأ : مهيصانم نم بصاخملا ةوذ لي ٠ علصلا قانيم ب
 دفص“.ةيعرلا ةحلص؟ مهيناول ىلع بلاملا فدع قتلا ىلا يحرجلا لق لقتااو تلقت
 اهعوقو.لبق .ةلزانلا تف د . ا | لبق ةادلا مسح" :لساللاو .دويقلأ 'مارجا لما

 نود سعنلا ىلع يوت نسادلا يلتعأ ءابقسلاو رارخالا بنبأ
 ةينآلا ةلثمالا انيرغا 53:7

 اظفل عوفرم هلعافب بئان (.رمإلا) اظفل حئفلا ىلع ينبم لوهجم_ضام لعف ( ل
 ىنثمدنال فلاالا هتمالعو عوفرم هلعاق تكا نادبعلا )لقفل عوفرم لوبن عز اقم (غابت

 اظفل عوفرد)هلعاف:نيئان ( ركب ) ليءاغم ةثالث بيعي :عنلا ينبم لوهجسس (ملعأ)

 (ريبم ) [ظفل بوصتم ثلاث لومغم ( اضي رم )رناث لومفت (دلأخ ) لئلا هل رش
 مفولاب هعبت نمت ( ليزوط) ام هناا

 روزجياو أظفل رورجبو راج (.ورمج ىلع) اريدقت عوفرم .لوج عافت( يي ١ .اطف

 07 ميس ظ
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 ١ فذح : ( هتمارك ) 4« *تاظفحأ » هتلك تنال نم ٠ زاحيالل لعافلا فذح : « محري »

 ةلصافلا لع ةظفاححلل لعافلا
 ا 5 لل اتدعسا م لوهجلا روص ىلا ىمناملا يف ةيثالا لاعفالا روص انلءوح ه١

 عاج اب نتف الا ءامسالا نم لعاف ا

 لع لقعلا نرحتمأ ٠ نوننلاو م مدا مج رفع عرلا نيلوإ كلا ربع يعد
 "داو يلح + لمالا ةيطم د تيكا : هيلا يلطلا ةلجلرزتيشنأ٠ ةب يتلا نادنس
 ٠ ةحلاصملا دعب ريسالا ةاطأ ٠ ةقئشملا ىلا ' كد يرخلا ص هللا ةيداثل ةبلطلا

 مهرش لئابجب رارشالا ديرص رفسلا تاجاح تيضق ٠ كيخا ”بنذ م ةغأ
 هفنص بسحب هيف لعاف بئان لكانعمجو اندتثو نيرا اذه ةباعك اندعا 1
 3] ا رالاقعلا نحتما ٠ مغا كلملا روصع يغ”دوا تيعدو كلملا ارصع عند

 ا 0١١١ ليلا لجاور ىضا وا, تيضناو باطلا انلحار تدضنأ ٠ لوقعلا تنبتما
 نم ةثالث تريتخا وا ريثخاو ةيلطلا نمنانثا ريتخا * لمالا اياطم يلاوا تلاو.لمالا

 رفتغأ ٠ىرسالا قلطاوا تقلط او ناريسالا قلط ٠١ نومرحلا وا نامرحلا ديق_ ٠ ةبلطلا
 رقسلا تاجاح وا اتجاح تدضق : كيخا بونذ رفتغاو!.ترفئغاو كيخا ابنذ

 ١ نيطخ نيبمي رصلاب لو ئملاو نيسوق نيب رمضملاو نيلالهنيب رهاظلا لعافلا يئاث ائعضو 4
 فرع” ٠ قزم لك نانويلا « ةما » تقزم” ٠ ( ال) ةقب'ىتح نادبعلا حربي الو

 ( اهنا ) الا نيها ام ٠ لضاف كنا

 قوف نم اطخ هعم رمضملا لعافلا بئان ىلع انعضوو ( دنيظعا) نافل 13

 يان تديطصا ( .اوديطصا)( | نيف رتالسم ريمض هلعاف بئان ( ديطصا )

 تما 1 ةدطصا ) ( 000 ةندطصا ) ( اتديطصا ) راتسم ريض عاف

 (اندطصا ) ( ةةدلطما)( ندا ( ادعم( تدلل
 انهمنو اهفذح دعب لعافلا ماقم اهليعافم ذحا ابّاو لوهجلل ةينالا لاعفالا انيني 6

 ىرت اك زوي ال ثيحو ينانلا ةباين زوخي ثيح
 ةماقا زوجيو ) ةبج كوخا سنل٠ ٠ قي ربا ”نيطلا لعج ٠اكعم نراك ام تبلس'
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 كلصو اذا هل لوقي لجرلا لع هقتح ةدشل هلامح ضعب ىلا هدي طخب بعكف ةزئاج وأ 2

 مئاقلا كلذ ىلا هعفدو م هب ثععباو اتبتهداج ”شحاو ساو هلماح جيذاف اذه يباتك

 لاق اذه ام هل لاقف هيلع يعاسلا دساحلا ه.قلف هب جرحو هذخاو لحرلا حرفف هم ص

 جاتحم يناف هب ينيحاو كلضفب يل هبه الل ذم هل لاقف نرالف هلماع ىلا كلملا دي اا

 0 ذ هب بهذو دساحلا هذخاف هيلا هعفدو لجرألا هل قرف هتع ىنغ تناو هيلا
 ارورمس 10

 كلملا ةلص لاق كباتك يف ام فرعُنا لاق لماعلا هأرق ايلف هيلا هعفدف لماعلا أ ع
 هيلا هب لسراو انت كذلج وشحاو كحيذا نا هيف ينرما لب لاق هدب طخ نم ةمولعملا '

 يرما يف كلا عجارف يل نكي مل باتكلا ناف ىمد يف هللا قثا لاقو فاخو لجرلا رعذف

 ذافناب رءاو هدي طخب ناك ذا امس الو هرما ذافنا الا ةعجارم نم كلملا باتكل سيل لاق

 لوقي لمجو كلملا سأر ىلع ماقو هتداع ىلع لجرلا كلذ ءاجو لاق ٠ بادكلا يفام
 لاقوهرما نم بحعت كالملا هآر ايلف هيعاشم هكيفكيس ءىبسملاو هناسحاب نسحلا ىلا نسحأ

 هتمحر ف ىنم هبهوتساف نالف ىنيقل هللاق يدي طخب كلل تدتك يذلا باعنكلا لءفام هلا
 حضواف ٠٠ اذك هجوب كيلع ىعسو اذك رما كقحب يل ركذ هنا كلملا هل لاق هل هتبهوف

 رهظو هرما كلل نيبت ىتح هيلع هيعس بي ذكت يف هتجح نيب و هيلا بسن امم هتءارب لجرلا
 مقفكتظعوم تقدصو تقدص كاملا هللاقف اثبت ًاوشحم ىغابلا داب ءيجو هقدص هدنع

 اًذازعاو اًماركأ هدازو لوقت تعك © لو موقت

 لعاقلا بتل .
 ضرغ يال انركْو نيسوق نيب لعافلا بئانو نيلاله نيب لوهجملا لعفلا انعضو 5

 هءاقم لوعفملا ميقاو لعافلا فذح

 « تلقث » ٠ مولع هنوكل لعافلا فذح : رصم ءارها ىلع ابق ( فسوي ) « مقا » .

 (اراد) « لثق » ٠ الوهم هنوكل لعافلا فذخ:نومأملا دهع يف ةيئرعلا تكلا ١

 يف اندرا ' هديبع ضعب هلتق يذلا٠ 1 هنوكل لعافلا فاح: هتميخ 5 سرفلا ”كلم

 نزووع ةظفاحل لعافلا فذح :( ةالولا ) « محتنت » حدملاب ك ايدم ندح يبا ١
 ملو ٠ امولعم «نوكل لعافلا فذح : داحتالا ةحاس َلَع ( مرجملا ) « قتش» ٠ ةيفاقوأ



 م

 لعف لومعم هنال هعدقت 0 »ب ا ترا مسقلا مالي نورقم لعف

 لعف لومعم هنال عنتما اهنا“ هءاحر يف ةلئاط « .الاوما» كوخا مير امهر: فوسإ نورقم

 * القي نرتتتم لمف , لومعم هنال هعدقت عنتمأ اي انا: « دارملا» ملاظلا غلب الق ابرب نورقم

 * ]ب موزحم لعف هنال هعدقت منعما اه رارشالا ح كا ةمزاللا | « طناسولا » يل ملاولا ذختي
 نلب بوصنم لعف لومعم هنال هعدقت عنتما امنا « ل الئاسا» رجا نأ

 لعفلا فذح

 ببسلاانرك ذو نيتمج نيب بحجاولاو نيسوق نيب همضوب زئاخلا ل عفلا فذح ىلا انرشأ 4

 ٠ هطورشب ريذحن مالكلا نال هفذح بدو امنا + كنراسلا اذ اي معيضلا مغيضلا *

 ترشن ام ٠ ردقم ماهفئسا باوج يس هنال هفزح زاج امنا ( اهبحاص رادلا يف كبل )
 ةلمجلاب ينتلا يف هعوقول هفذ> زاج امنا ( ةضورلا ةدي رج ىلب ) كييخا عوجر ربخ ةدي رج
 32 هعوقوأ هفذح زاج امنا( سانلا 2 :نانل ةديس ماقم دحا راز له ةيلعفلا

 هفذح زاج امنا ( ةرم لوا كرطف يذلا ) لق : انديعي نم نولوقيسف ٠ ققح ماهفتسأ باوج
 باب يف هذال هفذ- بجو امنا * ينبتا سرظب اي * ٠ ققحم لاوس باوج يف هعوقول

 سردلا# ٠ ققح ماهفتسا باوج يف هعوقول هفذح زاجاما ( براي معن ) ٠ ءادنلا
 امنأ *ةلاطبلاو كايا# ءارغالا باب يف هنال هفذح بجو امنا *ذيملتلا اهيا سردلا

 هنال هفذح بجو امنا *هيف داهتجالاو علا لعلا# ٠ ريذحتلا باب يف هنال هفذح بجو
 هفذح زاجامنا ( ”دهتحما لق ) قبسلا تابصق زاح نم كوبا كلأس اذا ٠ :ارغالا باب يف
 لثلاك هدورول هفذح بجو امنا «لضفلا يوذب الها# ٠ ققحم لاوس باوج يف هغوقول

 ةيلاعلا ةصقلا انتك 5
 اظعاو كوالا ضعب سأر لع فقتي تراك الجر نا ينزملا هللادبع نب 10

 هكيفكيس ءيبسملاو هنأسحاب ن ناحل ىلإ نشا هاردي دتلا نأ ميظعلا كلملا اهيا لوقيف
 هتلزدم :م ىلع "2 دف اريغك هيلا نسيو هيلا خيصي كلملا نك و هدءاسم
 هفتح يف ىعسو يغبلا دشا كلملا ىلا هيلع ىف هماقم يف ذ هناكم نوكي نا ىنعو كلملا دنع
 فِ الا هدب طخ بتكي ال كلملا ناكر تلا هل رمتاو ديل كالا ريغت ىتح يعسلا غلبا



 ا

 يسوق كلر كذا هبضنني وم + نم *يلاولا هلزع« كابا نا بانك يف + كوخا يب 9 ١
 ٠ «هووذ قحلا# فرعي امناد# ٠ هللا الا ”نئارسلا# عي ال٠ لصتم ريالا ايف

 ٠ روصحم لعافلا نال ايف هميدقت.بجو امنا :اهنقئاو «كوخا ةعيربشلا# سرا ا |

 بجو امنا:هردق قد د« ريمالا 'هركدق * هيلا يري ناك امب ( كوبا ريمالا )شاك امل

 ناب

 يدي

 لجل ءرملا ** ”ضفخي امناو * معلا الا تنادقالا»* ”عفري ال ٠ لصتم ريمض هنال هيدقت /

 * أهم ”يصا دئارجلا + نقنا دقل 007 قعافلا نال امييف هعدقت بجو امنا : *'رقفلاو :

 ا ”ةلاص أ ينئناص# ٠ هيلا دوعل و ا 5 لعافلا لائشال هعدقت بحو امنا: رصعلا اذه يف

 ٠ لصتم ريمض هنال اهيف هعدقت حو امنا +« لضفلا ”ةيلحا# يتتنازو يازلا

 ازاوجو نيسوق نيب 1 وجو 8 لعفلاو لعافلا ص لوعفملا هيف مدقت امانعطو 1

 بسلا انرك ذو نيلاله نيب
 هبا دوصقم لصفنم ريمض هنالاهيلع هميدقت بجوامنا:هلوقا ام ف( يءاذلا ١
 برضا 1 ى» ,اديزو م تظل « ”الدعو ١ ترش « اا ٠ ماتهالا وارم هملا

 ارو اياارصا (تارز 0 0 رطل كولا سرد ا 7 لك ان رو

 امهيلع هيدقتب جو امنا: 'مركأ 017 انا ٠١) مالكلا ردص هل ماهفتسا مسا هنال امهيلعههدنتت
 هنال هعدقت بجو اغا : 00 0 0 انكار“ نارا رش مس هال ١

 عوقوأ هع دق بحو اغا : : لظن الف ) ديعلا امأ /ْ مالكلا ردص هلم ماهفتسا مس |ىكا اضم

 عوقوأ اههيلع هعدنقت بحو امنا ( محراف كسفنو ٠) ةرهاظ امأ باوج ف ءافلا دعب هلماع

 ةردققم اما باوج يف ءاقلا دعب هلمأع

 تسلا 5 ذو نيل الهيب لعافلاو لعفلا لع لوعفملا مدقت عنثع ثيح انعضو

 عفري و شطبب و وطسي ىتح فيعضلا « يوقي لاما نا » رصع لك يف سائلا فرع

 ام ٠ اهالومعمو ٌةددشملا نإ هنال امهيلع هعدقت عنتما امنا" رطبي و _لااتخي ىَح عيض ولا

 0 ٠ يج' لعف هلمأع نال هعدقت عنتما امنا : احا اذا « ايندلاو نيدلا » نسحا

 ةلص لوم“ هنال امهيف ةعدقت ععتما اها :« بطلا » لعتا نا دي را اناو «علا » ا

 لءف لومجعم هنال هعدقت عنتمأ امناةناسالا « ردق « معلا ”مف ريل ٠ بصان يردصم فرح

 لومعم هنال ةعدق7 عنتما امنا :« كلام » كيلا ةنعفدال يتمذب .ءادشالا مالب نورثما
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 حملا ىلا ةلمن (تبد) ٠ ًريغص ا يق ءانعلا نم كما *ةيساقت + أم يرذت كناآول

 ٠ عرزلا رقبلا *تعربب ٠ ناديا يف لاطبالا *تلاج# ٠ اهتوق ( تذخاف )
 ىلا كاتخا (ترفاس) ٠ ةلوثمالا تاذيملتلا *تظفخ* 1

 ووذ #تبهذ» 3 ؛ خي راتلل دودحلا عضو نم ءالملا + ترثكا# دل ءزيراب

 ةيلرفالا ةرخابلا لع #تمدق# ٠ ةريثك يفاذم ةعابطلا نف يف مادقالاو طاشنلا

 ٠ دلاخ تثني ىوس « جوزي «غ م ٠ دب ز ةامح الا « تام »ام ٠ نلثلا نف يف ةعراب ةسنا

 ماشلا يف ةهظع ةنئف ةيما ينبل نوبصعتملا « راثا » ٠ ةراج كماب « ؤك»

 لوعفملا عم لعافلا ماكحا

 ا” يومن أب وجوو نيسوق نيب ا ٌراوج لوعفملا ىلع لعافلا هيف مدق:ياما:عض و 5

 كتلاق':بارعالا ءافل لوعفملاب سلي الكل هيدقث بجو امنا * ىليا ىلم # تدح

 باؤعالاا روهظل لوعفملاب ستلي الهنالهعيدقث زاج امنا ( ريغصلا يخنا ”عدقلا يداخناها)

 ناجامنا(يراوسا يداخ قرس) دقف انا اما قايل ال تلاققف هتدرطو هيلع تدضاف * هعبات ايف

 قرسييال راوسالاذ اره زي ىنءلانالرهاظ ريغ بارعالا ناك ناو لوعفملابنستلي ال هنال ههدقت
 هعيدقت بجو امنادي لضفتالجاو* : لصتم ريمَض هنال هميدقن بجو امنا« هعسجل*: م واحلا

 نوكل هميدقل بجو امنا«ريمخلا الا ةموكملا:«لعفت الى تلاقف ةموككا ”لصتم ريمض هنال
 .ءافحل 00-- سلي الئل هيدقت بجو امنأ *ىسيع ىسوم ملك ٠ اروضحم لوعفلا
 | ١ لصتم ريمض هنال :امهيف هيدقن بجو امنا *هتعبتاو قلا تفزع# ٠ بارعالا
 0 روضخم لوعفملا لرال هعيدقت بجو امئا 2# هسفنأ ةاننالا # فرعي

 الل قيدلص ىلا ". باؤعالا روهظا لوعفملاب هسابتلا مدعل هعدقن زاج امنا (اباعك ” كوخا)
 ٠ :هنب تخحتاو : لضخ ريغ هنال -هعدقت بجو امنا #باعتكلا ترظاف# .هيف هموأي

 هنالهعدقت بجو امنا ف وناها# منو " لضم ريعك ههنال هعدقت بجو انازرتب تجر

 روصحم لوعفملان ال ميد: بجو امنا *ةناما#«لكألام داخلا نم كوخ ا ىأزام“ لضعمويع
 بسلا انرك: ذو نيثمجي نيباب وجو ونيل اله َنيِباَراَوِج لعافلا عل ومفملا هيف مدقت ا ماتعشو 4

 هيلا دوعي ريمض لع لعافلا لاؤشال هيدقت بجو امنا *«ةلوم ”باتسكلا#- رشن
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 يو اهريغ ربالا ودكي وا وسكت ٠ ماركلل مائللا لاذتن والاذتي .اهربغ يف ( طقف الأب

 اهالصف ىلا قاينلا ”نح وا تنح ٠ ةي راع
 ىحصفلا ةغللا بسح ىلع ةين الا لجلا ادولص ا

 ةمدخل ىفثتملا يلا تابهارلا تضم .نادي زلا الا ماق ام ١ اوعجري د كتوخابهذ ل

 رودت ضرالا نا ىلع ءايلعلا عمجا .ىفشي ال ناطرسلا ءاد نا لع ءابطالا عمجا ىقرللا ١

 امهليبس يف نائيراجلا تضم - كراج نباو كوخآ رفاصس : نوال
 نيمدقتملا نيهج ءجولا لع اهانتجرخ ث ةفيعضلا ةغالا بح لع لجلاهذه ان رعا 850

 اريدقت حتفلا ىلع ينبه ضام لعف (اورسا ٠) ١اوملظ نيذلا ىوجتلا اورسأ

 هلحت_لوضوم مسا ( نيذلا ) هب ٍلوعفم ( ىوجنلا ) لعافلا عمح ىلع لدي فرح واولاو ٠
 ( اورسا) يف واولا نا يناثلا هجولا ىلع هيفلاقي و٠ لوصوملاةلص ( اوملظ) اورسالعاف عفرلا

 طعافلا وه ريمسض ( اورسسأ 0 ثلاغلاهجولا لعو هتملدب نيذلاو لعافلا وه ريض ١

 (نوبقاعتي ٠) -ليللابت كال كيف نوبقاع 5 ٠ عفرلاهلحم رخوم ادعبمنيذلاومدقمربخةلججلاو

 راج ( يف )لعافلا عمج ىلع لاد 0 اولاو )نونلا توبث د همالعو عوفرم عراضمل مف ٠

 نوبقاعتيب قلعتم رورجو راج (ليللاب) نوبقاعتي لعاف (ةكئالم)نوبقاءتبب قلعتم رورجتو 3

 لدب ةكئالمو لعافلا وه ريمض نوبقامتي يف ( واولا ) نا يناثلا هجولا لع هيف لاقي واضيا ٠
 ةكئالمو مده ربخ ةلجلاو لعاف ريض نو.ةاعتب يف ( واولا ) نا ثلاغلا هحولا لو هنم

 اريدقت حتفلا ىلع نبم ضاملعف ( كورصن)٠ ٠ مهب تررتغاف يوق كورصن + ٠رخاوم ادتبم

 هب لوعف» بصن لح كيس يصن ريم ( فاكلاو ) لعافلا عمج ىلع لاد فرحداولاو ٠
 ريم ( ءايلاو ) ةيسانملا ةكرحب لحما لاغتشال هدم ةمضل عوفرم لعاف )َ يوق )و

 هب لوعفمو لعافو لعف ( كورصن ) يناثلا هجولا لع هيف لاقي و هيلا فاضم رج لحم يف

 لعف ( كورصن ) ثلاثلا هجولا ىلع لاقيو هنم لدب يوقو لعافلا وه ريم (واولا )و

 + وم ادقبم يوقو مدقم ربخ ةلمجاو لعافلا وه ريمض ( واولاو) و هب لوعفمو لعافو
 اهو هيف زوجي يذلاو نيسوق نيب ءاتلا قوحل هيف بجي يذلا لعفلا ائعضو

 نيلاله نيب اهقول هيف مدغم يذلاو نيعمجت نيب ابكرتو
 ٠ هللا ىوقتب اهي ( 0 )ةلقاعلام الأ. م )ضرالان ايف بي رال

1 0 ١ 
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 لا ءذه يف لووملا لعافلاو رمضملا لعافلاو رهاظلا لعافلا ةبادكلاب انركذ 376
 الو ناسنالل (رهاظ) علا رسيتب مل١ (رهاظ) هللا هلذا ( رهاظ ) ناسنالا مظنن اذا

 ”,ردص نكي املقنو ساطرقلا لع هرطاوخ تابثا نم( رعم) نكمتىتح( رهاظ) هعفانم تم
 اذاف كئاقفر لع ( لووم ) مظعتن نا كب ردجي ال . سانلا يديا نيب ام ىلا ( رهاظ)

 عم ( لوم ) بدأتب نا دلولا مزاي ٠ مدنع ( رهاظ) كتلزنم تضفخنا ( رعفم ) تاعف

 (لوئوم) هيلا ”فحاز رده كسالانا اراد غلب امل ٠ (لووم) مهفطالي نا هل يغبدي و هتوخا
 ( رهاظ ) ةكلمملا زاتنتو . عماوللا بارحلاو عطاوقلا فويسلاو ةليفلا هل ( رممم ) دعا
 اذه ضقنب الو ٠ ة.دارالا ةكرملاو سملاب ةيتابنلا نعو ةايحلاب ةيداجلا نُع ةيئاويحلا
 اذا (٠ رعاظ) اهقارواتضبقت |( رعمتم ) اتسم اذايتلا تانابنلا ضعب ( رهاظ) ”دوجو لوقتلا

 دنع ( رعتم ) فقث الف / رهاظ ) كسرد ا_منمضتي ينلا اياضقلا عيبج (رعضم) تءبف

 '000 230|2 رهو رهاظ وا رعمم اما)ىتغلب ء(رعتم)هتأرق ام(رعشم) "دعا لب دحلا اذه

 0000( ضاظ) ةديز نا -رارحالا رصتنا فيك ( غلا فيك ”باوج ينيب هريددقت
 ( رمش ) رفاس كوخا : ( رمشم ) كيمنركا

 ظ رهاظلا لمافلا عم لعفلا ماكحا

 ” امهنم لك عم هماكحا بس. < لعفلا اني رج او عمج ىلا مم ىنثم ىلادرفملا لعافلا انلوح ٠

 نمنالهاجلا ظانغي ٠ الي وط اًنامز اةيقبو ركب و. با*:نيب نابرح عقو وأ تعقو
 كرتشا . بيش ناسأرلا لعتشا * سممشا| ابجاح ادب ٠ امل حصانلا ناهركي و ةحيصنلا
 ءاهريغ يف اقاضو دالب يف ةورألا اقاطن عسنا ٠١ اهزع لذلاب اعابو ىدملاب ةلالضلا ناديزلا
 ٠ قراملا مهسلاك ناسرفلا قلطنا ٠ يعم ناك ام ينابلسف _قيرطلا قف ٍناصل يلع عقو

 ا|00 ف لا ناتقانلا تنح . ناتي راع امهو امه ريغ ناتربالا وسكت . ركل نامل !للذتي
 ٠ الي وط اًنامز(طقف ءاتلاب) تيقبو ركب و بلغت نيبب ورح عقو وا تدقو عمجايف لوقثو
 تدبوا ادب ٠ ممل حصانلا نوهركي و ةحيصنلا نمنولهاجلا ( (ب وجو ءات نودب ) ظاتف
 نوديزلا ( اًبوجو هات نودب ) يرتشا ٠ بيش سوورلاتاعتشا وا لعئشا ٠ سعس| يجاوح

 تقاضو دالب فيس ةراجتلا طن تعستا وا عسنا ٠ مهزع لذلاب اوعاب و ىدهلاب ةلالضلا



 ا
 نك 1 7

 (درغنم نيمماب ادنبملا صيصخت هسم ضرغلا) هريصع دي رقوه كوخا نأك ٠ بكب
 ادلبملا صيصخت هنم ضرفلا:) ”دسالا وه كاخأ "راك ”ديفتسم ملغ:بلاطال ( 4 |

 كسلا ديكوت هنم ضرفلا) كيخا نم لاما لع صرحا تنا تنك.( (مرفنمريخلاب ٠
 لعافلا : 1 ا

 ءانكرت لعافب سيل يذلا عوفرملاو نيسوق نيب لءافوه يذلا عوفرملاانعضو ل" 202
 نيلاله نيب لغفلا انعضوو الفغ .

 (”ةرازخلا) «تةكرعسا» اذاو بابض ىلا م راخب ىلا ةرارحلا ةوقن ( املا ) « لوختل » ْ

 <« تهانت » +”ئرمو روظنم ريغا.ذا راختتلافروظنم ريغ راخب ىلا ( بايضلا )«لوت» >0
 «فلتخم» ةغل نم عرفوا ةغلا'كتفلا ّس « تداز » ىتح ةرثكلا ثيل تا[نكلا) 1 .٠

 ةفلالاو ةجحلا « بجوت » ”ةعفنملا )يك )« لاق » ٠ ىرخالا نع( ةدحاولا“) ١

 ( ةاحصتلا) « صا » ( ربمحرزب ) « لاق » ٠ ةوادعلاو ”ضغبلا « بجوت «- ةرشلاو :

 ٠ يتركف( ”لغم ) « ينحصنب »و يتبيش ( ”لثم ) «ينظعي » لف ( ظاعولا 2« ينظعووب»

 « *رواشي »ال ”ماهلاو « رشاعي » ال ”باذكلا '

 لمجلا هذه انب رعا 4
 ردقمة عم هتمالعو عوف رمل عاف ( يصاعلا )اظفل حتمتفلا ىلع ينبم ضام لعف (عضخ))

 ىلع ينبم رضام لعف ( غلب ) هب لوعفمو لعف ( ينغلب ) ىنن فرح ( ام ) لقثلل ءايلا لع

 رج فرح ( نم) هب لوعفم بصن لحم يف بصن ريمبض ءايلاو ةياقولل نودلاو اظفل حلفلا ٠
 ضاملعف ( ىفك ) لعاف هنال اريدقث عوفرمنمب ظفا رورحم ( ربخ )هل قلعتم ال دئاز

 ءابلاب رورجم ديزو هل قلعتم ال دئاز رج فرح ءابلا ( دي زب ) اريدقت حتفلا َلَع ينبم

 لعافو لعف ( تحرف ) اظفل بوصنم زييمت ( ابحاص ) لعإف هنال ًريدقث عوفرم ظفل .
 فروكلاب لمللا لافتشا هرويل نم منم اريدقت حتفلا لع ينبم ضام لعف( حرف)

 لعاف عفر عضوم يف لصتم عفر ريع ءاتلاو كرحنملا عفرلا ريمضب لعفلا لاصتال ضراعلا» ٠
 أظفا رورحم هيلا فاضم ( حيسملا ) تحرفب قلعتم روروراج ( ةمايقب )

 لعفلا عم لمافلا ماكحا



 ند

 ْ دساف بيكرتلا اذه « يودع <يلع رهظل يرزأ دش لاملا الول ٠» ةيعاتتمالا الول دعب

 فوذحلا« ادهتحم ذيملتلا يح ٠» "يلع يودع زبظل يرزالاملا دش الول لوقث نا هباوصو

 ”ةيييديلللا ىلا © دسم ا ريت نوكم نآل ةللطلا يع لالبا لاك ريخلا يف

 اهنال ربخلا فذحو لالا لِ هيصن زوجي الو ربخ اهنا ىلع ( ةفورعم ) عفر هيف بحي

 معن ٠ «رفاسم كوبا له # ٠ ةئيدملا يلاو ٠5 دنغ نمرب ىرت 5 بخ نوكت نال ةطاص
 ' ةيئالا لمجلا يف درقم.ىلا:ريخلاو: !دعبملا نم الك انل و 4

 ثورحلا ناتسبلا ٠ قلاب يضقي لداعلايضاقلا ٠ ”رمزلا ىذا ضرغسانلا لضفا
 ةيضورلا ٠ هريغ دسفي لهاجلا ٠ سانلا يراه ملاعلا «رداغ نان الا ٠ ةرفاو ةلغ يطعي

 وه اك ةنكمالل يرورض معلا ٠ كلذك ءاوملاو ةايح يذ لكأ يرورضالملا ٠ ةرهزم
 ٠ مويلا تقرغ سمالا يف تناكى تلا ةعرادلا ٠ ناكسلل يرورض

 عومج ىلا ربخلاو ادتبلا نم ًالكانلوح ©
 نايبصلا ٠ نيقيلا حيتافم ثاحبالا ٠ سانلا ديواجا يتوخا ٠ ىنطت ال قل أ

 رومالا ٠ نجاود ةليفلا ٠ دادولا يل نوضاخن يبابحا ءاهرغ لع ةيوطم :باوثالا ٠ ةققع
 تاناوييلا ٠ نوملعي الومهسفنا نورضي ءالخبلا ٠ قحلا ةعسلا مالقالا : 00 ىلا ا

 ظقف هس كانا انه ضان

 داعلا وا لصفلا ريك

 هنم ضرغلا يلا انرشاو, مزا تح ةيئالا لمجلا يف ربلاو ادتبلا نيل صفلا ريعضانلخد ا 7"

 هنم ضرغلا )بسكي نا حا وه لعلا نا ٠ ةركاذلاةايحو ةنمزالا دهاش خيراتلا
 ضرغلا )لاوسلان م ”لضفا وه لاوهالا بوكر ٠ . ةفساكم ههوجو تناك (محلا ذكرت
 نوهلفملا # كئاوا اهنم يتوا ال مركشا معنلا يف ةدايزلاب سانلا قحا٠( محلا ديك وزدنم

 ديكوتو ربخلاب ادعبلا صيصختو تمنلانم ربخلا زيت يا ةثالثلا ضارغالل حلصي اذه)
 انبر وه هللا نا ٠ ( تعنلا نم ربخلا زيت ضرغلا) ريمالا وه ديز تلخ ٠ ( ممللا
 ةلكشملا هذه لح ىلع ردقا ”دحا ام ٠ ( هب ! درفتم ربخلاب ادتبملا صيصخت هنم ضرغلا )
 ميلا ةدعو دقن مركلا "ةدع ٠ مالكلا كولم كولما مالك ٠ بي رق كتيب ٠ كييخا نم



 + دحاو ملا قانأل فلطللا قرع لاذع + نيد سال“ كيار# فلل

 0 ادثبملا دادعت نم يناثلا مسقلا نم اذه: « ايغ اهوبا هتأ اور م« 1
 ”سعتو ”ميعنو ةاقش * رهدلا * ىرت امك هلبق ام ريمض ىلا فاضم لوالا ريغ تادتبملا نم ١

 هحراش ذاتسالا باتكلا ذيِلتلا» ٠ فطعلا هيف بي اذه:* ”عافتراو ”ضافخناو ةداعسو '
 ميلا ما 37 اددكت 00 ادثملا دادعت 0 مس .«هل ١

 ا +« ثان ناظقي + ا لا يقتبو هبتلقم يدحاب ماني 1

 « مئنو ناظشب وهفلوقف ظ

 ريخلاو ادتبملا نملك فذح
 نيتمحن نيب ازاوجو نيالله نيب ربخلاو اذعبملا نم ابوجو فوذحما انعضو

 بسلا ًائيإو 4

 ٠ معن صوصخم ربخلا نال ادعبملا اًبوجو انهنفوذحلا «كتوخا ”ذيمالتلا معنا 3
 ٠ نيببلا يف ايرص امن اذعمملا نوكل ربخلا انه اب وحو فوُذْحللا « ك.دمركال يرمعل »
 دقوأ .عوطقم تغن ريخلا نال اذعملا انه ابوجو فوذحلا » ”باذكلا ملبس 2 تررم

 518 فوذحلا « ضرالا 0 مهفعب سادلا 0 عفد الول ٠> مذلا هب دصق

 اذتملا انه وجو فوذحلا « داهت+ 4 سرد » ٠ هدسم الو باوج ديل ريخلا انه .

 ابوجو فوذحلا « قودعصلا يف للملا» ٠ لصالا يف هلعفب ظفللا نم لدب ربخلا نال ٠

 دسل ربخلا اند اب وجو فوذهلا «كددع ”لضفلا » ٠ هدسم فرظلا ليدع دسل ربخلا انه

 يف حير ص ريغ ادتبملانال ربخلا انه !زاوح نوذحلا# كنوخا الهلا "دهع# ٠ دسم فرظلا
 امن ةيحاصملا واو دعب هعوقوأ ربغلا انعااوعو فوذحملا « عنص امو عناص لف ٠ مسقلا

 ٠ هدسم فرظلا ليذع دسل ربخلا انه ابوحو فوذحلا «رالا ةسايشو يناغلا ”باعكلا»

 ام بطخا> ةيئاحفلا اذا دعب هعوقوأ ريخلا ازاوح فوذحلا + ةودعلا اذاف تجرخ *

 اربخ نوكك نا حلصت ال يتلا لاحلا دس ربخلا انه اب وجو فوذحلا « اًققاو ”ريمالا نوكي
 هعوقول ربخلا ًابوجو فوذحلا « ءانغ ةنج نانبل ناكل نيينانبللا "ةرجاهم الوا ١> هذسم ٠
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 ربخل نال لاخ هيف: فيك تنا ٠ لعف هربخ يذلا ادتبملا لع لخدت ال لهنال حب صل| يف

 ' نال للخ هيف : دهتجي يذلاةزئاج هلف «( تنافيك)هحالصا ٠ هعدقن حي 1 مفتسإ مسا

 ) ةائاج هلف دهم يذلا هجالصا : هريخأت بجي 0

 ءافلاب ريخلا نارئقا

 بسلا انرك ذو كلذ زوجي ال ثيح ىلاانرشاو م 7“

 دتبملا عم انلعف اذكو

 هبشيال ادعبملا نال ءافلالوخد زوجي ال :ةريصبلا ةرادتسا عم 3 هلا 8
 تاودا هبشي ادعبملا نال ءافلا لوخو زئاج :ريهسف هللا ىقتي لجر لك طرشلا تاودا

 ادعبملا نال ءافلا لوخد زئاج: ءالعلا ةسلاحمب ”فلكف علا بحي يذإا لجرلا ٠ طرشلا

 هبشي ال ادثبملا نال اردان درو انه ءافلا لوخد: :هللا نق ةمعن لك ٠ طرشلا تاودا هبشي

 هبشي ادعملا _رال ءافلا لوخر زئاج :ةبوبحمت الك لدن ةرج لك ظرشلا تاو

 طوعؤ ربا لك* مدقن امل ءافلا لوخد زاج: ”برطم نصغلا قوف روفصع ٠ طرشلا تاودا
 يذل باتكلا ٠ طرشلا تاودا هبشي ال ادتبملا نال اًردان ءافلا لوخد انه دروتهللا ةكحي
 ' عتنمي: رانيد هل رادلا يف لجر "لك يخا نظ ٠ مدقن أمل ءافلا لوخد زئاج:نمشلا ياخذ ديفي

 *لضف هل انيطعي يذلا "نك" ةلمجلا ىنعم رينيؤتان ادتبملا ىلع لخد هنال انه ءافلا لوخد
 ههجوريغ يف هلام قفنب يذلا نا ٠ ةلملا ىنعم ريخملا خعانلا لوخدال انه ءافلا لوخد عنتم
 انه ءافلا لوخد زئاج : ةقافلا ةلئاغ ”نماف هلام لع صرحي يذلا نكل رقفلا ىلا هريصف

 ٠ هقعاوص يدع يذلا ماهغلا م ةلمخا ىنعم ريغي ال ادعم ّط لخادلا معاانلا نأ

 ريغ ادتبما ىلع لخادلا خعانلا نال انه ءافلا لوخد عننمي :« مدلا هددع نم ىلا نبلي زب
 . ا ءافلا لوخد انه بحاو نيفغ روهججت و رع نغم ادم

 زوجي اماني م نيتمجن نيب ربخلا نم ددعتملاو نيل اله نيب ادثبملا نم دذدعتملا ائعضو ال"

 / وه نيم سةلايانم انيبم ربخلا نم ددعت | د امو بحي امو فطعلا هيف

 موحر أ لوقتف فطعلا هيف زوجي اذه:' * ”فيطل 0000 ”موحر * كب ر

 هيف بحي اذه : : «فايغاو هايداو ةالعو ' ةارس * دلبلا لها ٠ هدابعب فيطلو روفغو



 نيلاله نيب هاهي زو

 .٠ « ائذ الادلت ال ةيئذلا » ٠ «ةحرابلاب .ةليللا .هسناام» ٠(كيلع" مهعبوشلا مهس ا 07

 2 ِديعلا ةلذ » ٠ ( لعفلا نسح يف لوقلا م ( ”فراو كلظو اس كلاش ١

 روطاربما ربق يذلا وروم ريهاشملا لوالا نويلوبان داوق نم ) ٠ « هلاثم ال هلذ نم ريخ

 « رضحلا لها نم قذحا ودبلا لها ٠» (ايمتلا0

 كسرت 5 دعاوقلا بسخي اهانحلصا ٌغةيلاتلا تارابعلا يف لاخلا 0
 000 هنال مات يع ار مقاولا فرظلا نال للخ هيف, ”فويس لجر دنع 1

 لاخهيف: ”بوث رت اسنال ٠ ( فويس لجرلا دنع ) هحالصا ٠ ءادعبالل ملصب آل :
 هيف : نيا 0 ( بوث ناسنالل ) هحالصا ٠ ادتبالل حلصي ال رورجلانال
 (٠ ةسردملا نيا ) هحالصا ٠ مالكلا ردص هل نال هّيدقت بجي ماهفتسا مما ربخلا نال لع

 هع لقلالا تروصنم كالا نك لوألا نيهحتو نم للخلا ١ د كراج نباو كاخلا ٠
 اذه لشمو هيلع فاعلا ةوقب ىنثم ادتبملاو ريما دارفا يفاثلاو ادغبم هال واولاب عفزلا ٠
 هيفكوخا هبرضت ال ٠ (نارفاسم كراج نباو كوخا )هحالصا .ادعبلل هتقباطم بحي ربخلا ٠

 نه سما( هبرضت"ال كوخلا ) هحالصاهريخأت بحي ةيئاثلا ةلمس ربا ل 0
 0 | هنال ءالكلا ردضل يذلا ادعبلا عبو 0 هنال لالخ هيف: : تام "

 ع ا ل نرتقلا ريخا نآل لاح هف؟ بالا ”قلغف [.مأ 2( سمانا ل /

 ءافلاب نرتقملا ادتبملا نال لاخ هيف:كدنع دي زف امأ :(قلغف بالا اما ) هحالصا«هريخأت ٠

 قحو رورحم هناللاخ هيفبثظعمةلوصلاي١٠( ديزف كدنعاما زدحالسا 00 00
 ريغ ربكتا نال لاخ هيف: 00 كماو كوبا ء(مظعمةلوصلا وذ)هحالصا١ عفرلا ادعبملا

 ادتبملا ثرال لاخ هيف : لداع امدللا "الإ (يلناقي دص كماو كوبا)هحالصا «ادعبلل قباطم

 نمادنم 1 حمص : نابهاذ امرا (هللا الا ل داع ام)هحالصا ٠ هريخات بي روصحلا

 ٠ (هعمّلامنقي نم)هحالصا ٠ هعدقن بجي مالكلا ردصةلط رشا ادعبملانال لاخ هيف : مي

 بجي ماهفتسا م اال فام هنال ءالكلا ردص هل ادتملا نال لاخ هيف: نم ءالغ كراز

 ّ ديز بصن بجي هزال لاعب" دنز ةفرعت له٠ (كراز نم مالغ ايدج ؛ ءهميدقلا

 هفرعت دي ز له لاقي الو اديز فرعت له لافي نا نسحالاو هفرعت يف ءاحلا نم ةيلدبلا ٠
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 دقو ةركن هنال ىنءملا مسا نع اربخ عقاولانامزلا فرظ مفر امهيف حجرتي )ناموي ةضايرلا
 نامزلا فرظبصن حجرتي ) ماعلا برحلا ٠ ( هرثكا وانامزلا عيمج ىنعملا مما قرغتسا
 (هرثكا الو نامزلا عيمج قرغتسي مل ىنءملا مساو ةفرعم هنال ىنعملا مسا نع اربخ عقاولا

 ربخلاو ادتبملا نم لك ةبتر

 امهنم لك دعي ربخلا يدقتل بجوملاو ادتبملا يدقتل بجوملا انركذ 8
 كوبا نم «(ةرادصلا هل ماهفتسا مسا هنوك ربخلا ميدقتل جوملا ) كيا لاح فيك

 مدقتا بجوملا )يقنلا الا ملاس ام (٠ ةرادصلا هل ماهفتسامساهنوك ادب ءدقتل بجوملا )

 ءادعبالا مال لوخد ادتبملا يدقتل بجوملا ) ”نيماكمداحلا (٠ اروصح ادعبملا نوكربخلا
 كقيفر دي ز (٠ ةرادصلا هل ماهفتسا مسا هنوك ادتبملامدقتل ب جوملا )رادلايف نم .( هيلع

 ربخلادقثل بجوملا اهلا الا حلاص ام٠(نيتفرعم ربخلاو ادتبملا نوكادعبملا ءدقتل بجوملا)
 مدقل بجوملا )هطفخ يف لب وط رمسنم ريخهللا ىضر يف ريصق ”رمح ٠ (؟روصح ادعبملانوك
 الخم هريخ أت نوكر بما دقتل بجوملا ) كوبا هلل ٠ ( نيتركن ربخلاو ادمبملا نوك ادعبملا
 افاضم هنوك ربحا دقتل بجوملا )كترايز موي يا ءاسم ٠ (بحعتلا وهو هنم دوصقملا مهغب
 ربخلا نوك ادعبملا ٍجدقتل بجوملا )هبحا اناف ىنبحي يذلا (٠ ةرادصلا هل ماهفتسا مس! ىلا
 .( اًروصح ربخلا نوك ادعبملا جدقتل بجوملا ) عوبطم رعاش الا تنا |. ٠ ( فلاب انوتقم
 ادعبملا ريمض ىلا دعم ًالعف ربما نوكادعبملا يدقتل بجوملا ) هصخل يف محن ذيملتلا

 أدغبملا نوكربخلا دقتأ ب جوملا )يضم لعلا نا يدنع- (لعافلاب سيقتل ال رخاواف اًرقتسم
 ميظع عفنف )علا يف اما . لاملا م ريخ ةليضفلا ريغب لعلانا يداقتعا ينو : هلثمو اهتلصونا

 ربخلا يدفتل بجوملا )اهيلاو ةنيدملا يف -(ءافلاب انرتقم ادعبملانوك ربما مدقتل بجوملا )

 ميدقتلا بجوملا )هب لفت ال ايندلا دجم (٠ ربمعا ضعب ىلع دوعي ريم هيف ادعبلا توك
 ادعبملا يدقتل بجوملا ) اههوجو ريغ يف قفنت لاوما ؟-(ةيئاشنا ةلمج ربخلا هنوك اهتتملا
 مننا ىلا اقاضم هنوك ادعبملا يدقتل بجوملا ) «دنع نم مالغ - (مالكلا ردص هل هنوكم

 امو نيسوق نيب هريخأتو ربحعاو ادعبملا نم ,لك ميدقت هيف زوجي امانعضو 4
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 فسوي مير ١وه ( الم 51 )رك دلل (سافب هنم لطرلا ريدقتلاو يسايق اذهل يف

 " نيع اهتمرب اهنال طب رلا نعتدغتسا)كللملا ءاقب هللا لأسا لوقا ام لوا. ثم تيمون ١"
 .( هيلا ةراشالاب دعبل نيع اهضعبنال طب رلا نعتنمةسا )كولملاكئلوا هاب ١ (ادعبملا ٠"
 « هتحم تبجو » علك تنال ٠ نم ١

 نيتمحن نيب نامزلا فرظو نيلاله نيب اربخ عقاولا ناكملا فرظانعضو || ْ
 ىنعم مسأ ما نيع مم ا وهأ لكم ادعبملا انرك ذ مث نيطخنيب رورحملاو

 ادعبملا)_ةبتككا يف ماكحالا ةلجم :(نيع مسا ادعبملا ©« كيخا دنع » باعكلا
 روسلا« ءارو » ولالا ما ادعبملا زرشحلا *موي* ةماعلا ةنونيدلا ٠ (نيع مسا 1

 نع نيعمسا ادتبملا)«كديب و ين ءي» لاما“ (ىنعمممسا ادعبملا)*:ادغ* قارفلا٠ (نيعرساا دعبملا) ٠

 -كيخال--لضفلا . (سيلا ادعبملا)لاملايف ةوقلا (٠ ىنعم مما ٠.فيسا رجلا ١

 ٠(ىنعممسا]ريمالا « دنع» ةماهشلا .( ىنعممسا ادتبملا)كييبا«عم »قحلا» ( ينعم مسا ادعبملا)

 (ينعم مسا ادعبملا )ةردقملا « دنع» وفعلا (٠ ىنعم مسا ادنبلا)لاتقلا * موي ب ةعاحشلا

 قلعتملا نوك و لمجلا هذه يف نيعلا مسا نع اربخ نامزلا فرظ دورو ببس انركذ

 هبصن حجرت ناكملا فرظو هعفر حجرت نامزلا فرظ نوكو مساب هريدقل بجو ٠
 كح نم ةدتاقلا لوس نيعلامسا نع نامزلا فرظب ربخا ) فيص يرهش بنعلا 0203

 فراب ربخا ) بوغل كم موي لك (١ (٠٠ رخا نود اق ةقو هعوقو يف ينعملامساهبشأ نيعلا مسان ن١ ا

 نيعلامسا لبق فاضم فذح ريدقن حصي ثيحنم ةدئافلا لوصحل نيعلا مسا نع نامزلا 1

 مسا نع نامزلا فرظب ربخا) اذك رهش يف نحن -( بوتكم دورو موي لكا ربدقتلاو
 دسا كدنع اذاف تجرخ ٠ (صاخ ربملاو ماع ادثبملا ثيح نم ةدئافلا لوصحل نيعاا

 ال لعفلا اهيلي ال هنال ةيئاجتلا اذا دعب هعوقول طقف مساب فرظلا قلعثم ريدقل بجي )

 أها دعب هعوقولطقف مساب رورجلا قلعتمري دقن بحي ليلخت ةسردملايف اما ١(اًردقم الو اًرهاظ

 عفر حجركي أنه ) ةهج ىلاكلاو ”ةيح نو ديد ا (درفممساب الا : افلا نيب واهنيب لصفيال هنال

 ٠ ىنشتسملا ءارو ةسيدكلا «( فرصتم ةركن وهونيع مسا نع ربخ اهعوقول ناكملا فرظ

 ٠ ناتعاس سردلا٠( ةفرعم هنوكل ناكملا فرظ بصن امهيف حجري ) كمادق ماعطلا



7 

 ربخلا ماسقا

 نييلالهنيب رورجم وا فرظوه امو نيتمجت نيب ةامجلا ربخلاو نيسوق نيب درفملا رخل انعضو 7؟
 ةاثالا ٠ دي هتري رس :رع ىو را 00 ١ هتألو ُهيلق « هي رغصاب » غرملا

 0 « حلا يف » علا 2-41 قرلا دبع نم ( لذا ) ةوهشلا دبع ٠ هيف اب حضني +

 « *ةحصلا دسفت * مونلا ةرثك ١ كله *هيارب دبتسا نم ١٠دك هشع ىلا يوأي * ريط
 * هعرصب * ءرملا لظ ٠ رفظلا ثروب د ”ريصلا ٠ نيلي و نم (نوها) ليو

 عآلفغ ءانكرت لمجتملا ريغو نيلاله نيب اًريع لمحت درفملا ربخلا انعضو 5
 بحي ام ىلا انرشا مث نيطخ نيب هيف زئاجلاو نيتمجم نيب ريمضلا زاربا هيف بجاولا انعضو
 بت ال امو ادعبلل هئقباطم

 (٠ هتقباطم بحت ٠١٠) « ريبك ملاع » تنا٠( ادعبلل هتقباطم بجت ال) برحلا وخا ديز
 ٠(هئقباطمبجنال)« رحب » كفكو « رث»تنا٠ (هتقباطم بن ) ادغ «نارفاسم » كاوخا

 ءوهب# اهظفاح » - مي رم - فسوي ٠ (هتقباظم بجت) هنع* « غلاص» +ودعلا تنا
 وه ,-ةئراق* باعكلا ذيملتلا '( هغقباطم يجي )« ةعرك » كلنا مارك» كب راقا

 ( هتقباطم بت )  اهوناب  دحلا ىرذ يوق (٠ هتقباطمبجت )
 ةيتغاسملاو نيلاله نيب ادتبملا ريمضب ةطبترملا ةيلعفلاو ةيعمالا ةيربخلا ةلمجلا انعضو

 أ|هيف بحي ينلا انعضوو هنع اهئانغتسا ببس اهدعب انركذ نكل الفغ اهانكرت طبرلا نع
 ةلمجلا ا ئعضوو نيطخ نيب اهانعضو اهيف بحيال ىنلاو نيسوق نيب ريعملا زاربا

 تنفتسا ) بيحن ذيملتلا سنب . هفرعت له. فسوي ٠ « ةرهاط همأ عوسي »

 نيذلا ٠ (هيلع اهضعب لمتشي يذلا مومعلا يف هلوخدب ادتبملا نيع اهضعب نال طبرلا نع
 اهضعب نال ظبرلا نع تنغتسا ) هانمالا يزاجا ينا نوناقلا اومرتحاو ةلوشمالا نوظفحي
 ادعملا نيع اهضعب نال طب رلانع تدغتسا) لوسرلا كاذ تذل ٠ (هانعم راركعب ادئبملا نيع
 راركتب ادتبملا نيع اهضعب نال طبرلا نع تنغتسا) - ”رخفلا ام 'رخفلا ٠ (هيلا ةراشالاب
 هفذحو طبارلا ريمضلا اهنم فذح)سلفب لطرلا بنعلا ٠ * ”ديعب هتيل . ودعلا (١ هظفل
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 سيال 3
 000 دياز: ةبترو ا فلا 0 ا اهنا: .ةينطل 7 'ظ يف مدعب اءىباطم هنا «نافاسأ» ان ريت نم نحن: ينلا وأ ماهتسالا نسوا را ٠ 0

 ل 00 ل 1 يالا ف يف سيان ار هنالا
 دئارطلا”باكصا : عمجلا يفهدعبأم قباطمهنال « نوبتاك »ام٠ دارفالا يفءدعب ا«قياطممئالا

 فنصلا ثيح نمربخلاو ادتبملا نم لك يف لصالا
 ىرت اك ةركدلاب ءادتبالا غآوس يذلا ببسلا انركو”

 ٠(واولاب ةطبترمةيلاح هلمح ردص يف ةركللا عوقو غوسملا ): انل ةيضي مجنو اني رس ٠

 ةطبتزم ريغ ةيلاح ةلج ردص يف ةركدلا عوقو غوسملا ) : يدييب ةيدم ينارت موي "لكذ ٠
 : سلفب عابت ريفاصع ةسمخ (٠ رورجم وهو ريخلا مدقن غوسملا):لاجرةلود لكل« (واولاب
 يلع (١ مومعلا اهتدافا غوسملا ) ةصاجا نم ذلا ةحافن ٠ (اًظفل ةفاضالاب اهصيصخت غوسملا) . 1

 غوسملا )* ةسردملا يف يكذ ىتف ٠ ( رورحم وهو ربخلا مدقت غوسلا0“ روفصع نصغلا 1
 ءانالا يف بخت ٠ ( ماهفتسالا مدقت غوسملا ): شارفلا َلَع ”لجر ٠١ (فصوب امهيصخت 1

 بترتك ٠ ( ءاعدلا انيك رك )” هبحم نم ىلعمالس (٠ عب ودعلا غوسملا): ضرالا يف بحتو

 نوك غوسملا )': تدحت" ةرجش (٠ ريخصللا وهو ىنعم فصولاب اهبصيصخت غوسملا ): يدي يف
 (٠ اهيلع ةف ةردملا فطع غوسممل )راد يس كوخاونزيمل»( ةداعلا قيراوشم نال

 اهعوقو غوسملا ) :خفلا يف بئذ اذافتجرخ.٠ ( ةلماع اهنوكغوسملا)" ةقدضفوارعجب رعا ٠

 ٠ (الول دعب اهعوقو غوسملا ):تسئب ةمحر الول ٠(ةيئاجتلا اذا دعب
 نيلاله نيب ةركدلاو نيسوق نيب ةفرعملا ربخلا انعضو.

 ديز + « ”خا »تنا٠ « ةدنيعب ةرهمش ذخا » يباتك" ( ةميظعلا تاحوتفاا وبا ) اذه

 مويلا فراز يذلا ٠ فارشالا ( ”بيقن ) كاذ (١ بيطختا ) اذه٠ ( تادحنلا و خا )
 كلل لع“ «قؤاح» انااا «لاع» لجيل: (ا:ةعاضب)هذه٠ ٠ ( انراثآ ) كلق* «”رعاش»

 5 ”خيلب » كنءالكو«" قيقر »ك رعش (هموق د )كوبا ٠(كموق دامحت) تنا٠ «عسأو» /

 (رصعلا 'رعاش ) تناو « سيصف» كناسلو
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 «رفاسي» (قاوالا) (نننا)“ (ه)ب (<) ةيصوا (ام) () اهفنا (يث] ابحا (متنا) ٠ (انا)
 ريغ يف « نيم“ > الو دراب ديدح يف « نب رضن »ل ٠ برضا برضت (نم)ادغ (ن)
 ءاسنلا ٠ ( )اري مهني ال' (نم) يف« ريخ» ال٠ «نعب» نمو «”لبق» نم (ه)ةج ٠ مرض
 000 لاجر (ن) « دلي » رعلاب (ن) « رونتت و» ةليضفلا 1 9 1 » (قاوللا)

 « تحن » نم بقا (اذه) ٠(ك) ارا تيخم فق٠ قالخالاةدسفملا ةلاطبلا نم ( راذح)

 ( امهبحا ارضح ناذللا نازاه)“ « لع» نم شيارع

 ريخلاو ادعبلا

 ىرت م نيتمجت نيب ربخلاو نيسوق نيب: ادتبملا انعضو
 يف اشو د« ةفص +( لخبلا) . نمزلا ىدل * ضارغا:* سيانلا (لضافا)

 (نهتل نأي).٠ رجلا نم *« حسا * (تنا) ٠مدلا نم * دوجا* (”تاح).٠ سانلا
 . نيناسللا *دحا#(ملقلا ٠) ةل نءه# صرحا * (كوخا) ٠ يماحم نا نم كل *« عفنأ #

 *لييروأ/هلسفنب لج. * ةثالث * ( لاجرلا) ٠ نيدازلا .* دحا * بدالاب (ةلحرلا)
 ءاضيبلا (ديلاف) ؛ادوسو هارضخو هاضيب * ثالث * (يدايالا) ٠ هلام لجرو,هناسأب

 ةادوسلا ( ديلاو ) فورعملا لت *ةأفاكملا د ارضحلا ( ذيلاو ) فورعملاب غادتبالا دع

 ا مضارعال * نوصان* ( اودوجت نأ ٠١) ١فورعملاب * ثنملا +
 رابخالا هيف نيعتب يذلاو نيسوق نيب ادئبالا هيف نيعتي يذلا فصولا انعضو ١

 ظ هببس لكل انرك ذو الفغ هانكرت نارمالا هيف زوجي يذلاو نيراله نيب
 يقهدعي امقباطم هنال : اعلا "فان له ٠ هدعب امقباطم ريغ هنال : كاوا ( ”رفاسم) ام

 ريل ' قوسام ريغ .٠ هدمبام قباطم ريغهنال:نومرحلا( ”لءاق)تفيك ٠ لمعلا نود. دارفالا
 نبل ٠ تاف: ام لع . رجلا دسم دس لعاف بئان رورحلاو هيلافاضم فصولاو ادتبم

 مدعل (”يهاذا) ٠ربخلا دسم دس لعاف ريعملاو شيلا مسا تفصولا: انلعف ام ىلع نحب مدان
 : هدمب الن ةقباطملا مدعل ( *مجارا ) ١ ”دنه هزنتلا ىللا : ادتبملاو قتشملا ربملا نيب ةقباطملا
 (”لحارا) ٠ ءرملا نع ”باحصالا : هدعب ا ةقباطملا مدعل (نغم) اه ٠ مث دوهع ىلا: بابحالا
 هنكلو هدعبام قباظم ريغ هنال ( ريجم ) ١ ادغ تنا:يبدجاب لوم او:لماعلا نيب. لصفي المل
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 ا(نم)هرخا يفد رهاظ حن هتمالع وبصنلا يف هعبت اذه نايف لسء(باتكلا] وعفم 1 ١
 (رمعما اديزأ) تأأرق لثم لعافو لعف( «تمرت "1)م دقم هب لوعفم بصن لح يف ىنبم ماهفتسا | 5 ٠

 فرح ماو. رهاظلاهرخآ حن ف هتمالعو بصنلا يف هبت نم نملدب دب زو ماهقسالا ةزمها | 1

 ٠ رهاظلا هرخ اتق هتمالعو بصنلا يف هعبل 1 دي زك فوطعم ارمعوت اع

 فرحلا هيا اذاع انركذو نيسوق نيب ينبملا م مالا انعضودا/

 ىنبم ريم ءاهلا(هسفن) ضرع ٠ راقتفالا يف فرحلا هبشاءهنال ينبم لوص وم مسأ ( نم)

 فرملا هبشا هنال ىنبم لوصوم مسا (نم) ٠ ”نمولي الف ةمهتلل ٠ عضولاب فرحلا هبشا هنال ٠
 هايلا (”ينساحم) اذا ٠ "نظلا * عضولاب فرحا هبشا هنال ينبم ريع ءالا (هي) ءاسا « راقتفالاب ٠

 راقتفالاب فرحلا هبشا هنال ىنب 00 | (يناللا)مضولاب فرحلاب هبشا ةنال يسرا 1

 ينبم ريم ءايلا (يف زل عضولاب فرحلا هبشأ هنال ينبم ريع“ ءاحلا (ايي ١] 1 ا

 ' عضولاب ف رحلا هبشا هنال
0 لثم هيف ءايلا(يل)لقف

 : 0 ماهفتسا م 4| 0

 ظ لعفلا نع ةايابفرملا هبشاهنال ال ينبه لعق مس !(تاهيه)٠ردتعا» ٠ ىنعملا يف فرحلاهبشاءهنال ْ ْ ٠
 ينبم ريع ها ال هنال ين شو وممسأ أ (امل) رثاعلا مدعو 1

 ( انا ) راقثفالاب فرملا هبشا هنال لنا رع (تينلا) لالا عضولاب فرحلا هبشا هنال

 هبشا هنال ينبم ريعمت (كايا) ٠”سلاج ٠ بابلل !ًدرط عضولاب 2 هبشا هنال يثبم ريم
 .راقثفالاب فرملا هبشاهنال يثبم لوضوم م أ (نم)ةمدخو 1 بابلل ا ًدرط عضو فرحا

 2ك ٠ عضولاب ف رملا هبشا ةنال بط 5 ءاحلا (هناف) ةسايسلا نم لهو ةسائرلا نم عبش

 هبشا هنال ىتبم ريم داحلا (هنيصت) زافتفألاب ب كارلا "هلع هال بم لوصوم مسا( ام)
 0 ]ردو نعم عضولاب فرملا هبشا هنال ينبم ريع ءاهلا (هقح) يف . مضولاب فرحلا

 فرحلا هبشا هنال ىتبم ريعض ءاملا (هعتصي) راقتفالاب فرحلا هبشاهنال يثبم لوصوم مسأ

 اذا عضولاب فرحلا هبشا هنال ينبم ريض قاكلا(كشيس ٠ 3١ عضولاب

 نيلاله نيب ضراع هوانب امو نيسوق نيب مزال هوانب ام ادعضو
 دك (يذلاب) (ك) هلع (ه)كرت لع (هب) نيعتست (ام ) «”ننوكيلو» ربكلاو (كابا)

 لع < ةرغدانال# محري ( نم ) م حرا « ةبراي ١> ( ه ه) هلا ريصت (يذلاو) (ه) م تلا

 (ي) دبعب فاو ام0١( ك) وبا( نم ) ٠ : اباتك «رشع ة ةتس» (ت) و رتشا* 5 ملا (مذه)

000 



 ظ انك
 فرعم ) يخا نبا. دهع تظفح .( ]علا ىلا ةفاضالاب فرعم ) ركب مالغ ينءاج

 .ةفاضالاب فرعه ) ريمالا لوسر ينءاج (٠ ريمضلا ىلا فاضملا ىلا فاضملا ىلا ةفاضالاب
 لجرلا اذه نبا ٠ ةراشالا مسا ىلا ةفاضالاب ف رعم) لتاقلاكاذ نبا تام (٠ لاب فرعملاهلا
 ةسردم يف ارلعت ( ريمضلا ىلا ةفاضالاب فرعم) ينباو(ةراشالا مما ىلا ةفاضالاب فرعم )

 ( لؤصوملا مسا ىلا ةفاضالاب فرعم ) سءا بطخ يذلا ذائسا انيقل ٠ ةدحاو

 كل مسالا

 هابلاباقلا نع بان ام انركذو اهنم لكر كذب بارعالاباقلا نمءانبلا باقلا انزيم" ©

 بقل ) ”سااج ”ديز (مضلا هئانب بقل ) ثيح ( وكلا هئانب بقل ) 'سلجا
 نع بان ) اذخ ( ىنثلا فلا مفلا هئانب بقا نع بان ) نالجر اي .(مغلا امهبارعا
 يف ني رمت ال٠ (ةردفملا ةرسكلا هبارعا بقل ) يدبب ( نونلا فذح نوكسلا هئانب بقل
 اوثيهت( عمجلا واو هئانب بقل نع بان ) نونمئم اي (٠ ىنثملاءاي هبارعا بقل نع بان) ءامسلا
 ( ةمضلا هبارعابقل ١ 'ةأرملا(مضلا اهئانب بقل )اهيا (نونلا فذح هئانب بقل نع بان )
 بقل نع بان ) قلا (ةحشتفلاهبارعاسقل )دهعلا ( نوئلا فذح هئادب بقل نع بان ) يلغفحا

 نيدي ال(نوكلا هئانب بقل) لجأ ٠ ردم ىلو زتبت اهار الف كاصع(ةلعلا فرح ف ذح هئانب
 بقل نع تبان ١ نوملاع اي.(ةحشتفلا هئانب بقل ) كلذ يف يل (ىنثملا ءايهبارعابقل نع بئان )
 ( ةركلا هبارعا بقل | مملعب ( نودلا فذح هئانب بقل نع بان ) اولمعا ( واوا هئان

 ىرت اي اهبارعا ةيفيك يف ينملا نع برعملا انقرفو ةيلاتلا لمجلا هذه انب رعا 7
 ةرهاظ ةمض هعفر ةمالعو غوفرم لعاف( ”بيطخلا) ظفل حتفلا لع ىنبم_ضاملعف ( رضح )
 ضام لف ( ”بطخ ) بيطخلا تدن مفر لح يف ينبم لوصوم مسا ( يذلا ) هرخا يف
 لحم آل لوصوملا ةلض ةلمجلاو وه هريدقت اًزاوج رتعسم ريمض هلعافو ًاظفل معفلا ىلع ينبم
 يف ردكلا ىلع ىنبم نامز فرظ ( سما ) رتتسملا لعافلا ريمضلا دئاعلاو بارعالا نم امل
 نضام لعف أرق لعافو لعف( تأرق) ءاوفتسا فرح( له) ٠ بطخب قاعتم ةيفرظلا ىلكبصن لحم
 مفرلا ريعمفب لمفلا لاصتال ضراملا نوكسلاب لحما لاغتشا هروهظ نم غنم ردقم حف لع ىنبم
 بصن لح يف ىنبءةراشا مسا (اذه) لعاف عفر لح يفىنبملصتم عفر ريمض ءاتلاو كّرجلا



 نا

 ديزام كارا ال ٠ ردبلا عاطام كبحصا ال ٠ كل نا تفرع ٠ لضاف . كن

 . لش ف باكلا ها نم ةغئاط تاو رشا مظت كب تور بأ
 ىرت ؟ ملكتمملا ىلا بئاغلا نم ةيلاتلا ةصقلا يف مالكلا انلتوح 6 3
 هنأ نمت عيب رلا.نب لضفلا طخ نع ةقرو تروز ٠٠ لاق :هسفن نع كجر ربخا 1

 , طخ اهنا كشي مل اهيلع اذه فقو ايلف لضفلا ليكو ىلا اهب .تئج ثواني فلا يل ى ١
 ةعاسلا كلت هليكو عم ثدحت/ رضح دق لضفلاب اذاو راثيدلا فلالايل لذبب عرشف 4

 يف رظن مع اهيف لضفلا رظنف ةقرولا لع هفقواو يرماب ليكولا هربخا سلج الف ام رما يف
 كنيتا م يردتا ليكواللاق م اليلق قرطاف لجحلاو لجولانم توما داك ايف ارف يهجو
 يف يذلا غلبملا ءاطعا لجرلا اذهل لجمتينح كض,نتسال تئجلاق ٠ال لاق تقولا اذه يف

 تفثلاف يرما يف !ريختم ترصو هتضبقف هايايناوانو لاملا نزو يف لّكولا عرشاف ةقرولاهنه .

 لاملاتذخا مثةرخالاو ايندلا يف هللا كرتس ينترتس تلقف فن بط يللاقو لضفلا يلا

 ل أب فوعملا
 ىرت 5 لأ عاونا نم .عون نك !انركذ 8"

 ةيسنجلا ) افيعض ناسإالا قلخ ١(.ةقيقحلا نايبليثو ةيدنحلا) راجلا نم دشا للا '

 ةيدبعلا ) زادلا تمده مث اراد تبتب ١(ةيدهذلا ةيدبعلا ) يملاولا هاج.( قارغتسالل يو '

 كومركا نيذذلا اج «(لصالا محلا اهب يج ةضراع ةدئئاز ) يحي نب لضفلا :اج*( ةيركذلا
 مويلا (ةي روضحلا ةيدبعلا)تدصانالا (٠ ةمزال ةدئاز ) كبي يذلاو كتمدخي ىتاوللاو

 ٠ (ةقيقملانايبل ينو ةيسنجلا )وحتلانم مها فرصلا (ةيروضحلا ةيدبسلا ) يعدعوب كك يفا
 ٠ ريفخلا:اهلا اوغاج (٠ ةيقارغتسالا ةيسنجلا !ضيبالا”مردلاو رفصالا”راديدلاسانلاكلها .

 حافسلاو كاحضأاو سساقلا ءاج ٠ (ةرورض ىنعم ريغل ةضراع ةدئاز) ىصح مهنم رثكالاي تسل
 ءاج «(ةيقارغتسالا ةيسنجلا ) ةفيدح ابأ الا ءاهقفلا ترظان (١ لصالا محلل ةضراع ةدئاز )

 ( ةينهذلا ةيدبعلا ) ةفيلخلا تام٠(ةينهذلا ةيدبعلا ) يياقلا

 ةفاضالاب فرعملا ٠
 قرت !؟ فراعملا عاونا نم عون لك ىلا ةفاضالاب فرنملا يل انرتشنا 64 2

 وبا نيمالا
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 140/ اهرانع نم لب .دادولا كل ىملخا نم نوبت ال“ كتمركا نم ال: كمركا نم مركأ

 لوصوملا دئاعف ذح

 ًافانمضوناب رورو (بوصنمو ءوفرم لوصوملا دئاعف ذح اهيف زوجييتلا عضاوملا ديب ٠"
 فذحلا مهتما هلجا نم يذلا ببلااهنم لكد بانر كذ ف ذحلااهيفزوحيال يتلا عضاوملاو نيسوق نيب

 .دئاملا ف ذح متما : كدنع وه يذلاب ثررم (٠٠ ؟رعش مظان وه يذلاب تناام )

 دئاعلا فذح منتما : تمركأ هابا كيسذلا ءاج ٠ ةلصال حلاص وهو ةلبج هبش هربخ نال
 فصوب بوصنم هنال دئاعلا فدح مدتما :.دب ز هبلاطلا ءاج ٠ ”الصفنم |ريوض كك
 طب رلل نيعتم ريغ هنال دئاعلا فدح منتمأ * هراد .يف هب رض يذلا لج . لاب نوؤقم
 دئاعلا فذح منتما : هراد يف هب تررم يذلاب تررم ٠ ةلصلل حلصي هدعب ام ناث يح نم
 تبغريذلا يف تبغر) ٠ ةلصا ملص. .هدعب ام دنا ثيح نم طبزال نيعتم ريغ هنال
 هال دئاملا فذح منتما هابا تك و ا هحبك يذلاب انا ام (٠ هيطعمانا ام طعا ) . هيف
 ميلصت ةلمج ءربخ نال دئاعلا ىف ذح..مئتما *.موقي وه مهيأ ينبح ٠ صقان لعفب بوصنم
 رك مهياب روما < ةلمج هربخ نال دئاملا فذح متم. : .مئاق هوبا وه مهيأ بجي + ةلسلل
 *قاطبا مهنا نبذلاءاج (  دب و اس ال موقلا ءاج) . طب رلل نيعشم ديغ هثال *.مراو.يف هب
 دئاعلا ندح منتما : دع ثنا يذلا ءاج ٠ لعف ريغب بوصنم هال دئاعلا فادح منتما
 رورح هنال كئاعلا ف ذح منتما : سما هرئاز تنا يذلا ءاج ٠ قعافلا مسا ةفاضأ ريغ رورم هنال
 وهيذلا ءاج) ( مئاق مهيا ينبحعي) ( هنم نوب رشن ام برشي) لماعلا ريغ لعافلا مسا ةفاضاب
 تروم ٠ هيلع فوطمن هال .دئاعلا ف ذح منتما :نازعاش دي نو وه يذلا تيار (اندنعميرك
 : كتم ركل وهالول يذلا اج ٠ فوطعمهنال دئاملا ف ذح عنتما : نابيطخوهو كوخ يذلاب
 دبزلا فذح مدقما : مارك م ام نيدنلا تيار .الوا دعب مقاد هنال .دئاعلا فذح عنتمأ
 دوصحم هنال دئاعلا فذح منتما :م الا ب دملايف ام نيذلا تام ٠ ينن فرح دعب مقاو هنال

 ينرحلا ,لوصوملا
 ىرت لك ةيلوصوملا فرخالاب قيلت, ةلص ىلا ةيئالا رداسملا انلوح ©
 .تممس ٠ كروزا يل تنج ٠ نيطلسقم اوناك ول سانلا دوي ٠ آل ريخ اوموصن كي
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 ٠ هيف أرقث (ةيلوصوم) اذامو ؛باتكلا (ةيراشا اذ) اذأمآأ ٠ تمركا (ةاغلم) اذ نم ٠ ٠
 نم ٠ ارعش ما اًرثثأ تلك (ةاغلم) اذامو افرص ما اًوحخأ تلعن (ةاغلم) اذام ٠ :اديزأ

 ٠ةضف ءأ نعد تاسرا ( ةيلودصوم ) اذامو ”ورمع ما ”ريزأ 051 ةياوصوم )اذ ا

 (ةيراشا) اذام ٠ يل ًاقيدص ٠ ةرخابلا ىلع تيفال (ةاغلم) اذ نم٠ مداقلا (ةيراشا) اذ نم ٠

 تدلطما (ةاغلم) اذام ٠ ةعادص ما افعأ ديرت (ةانلم) اذام ٠ لزنملا موسر ىلع فوفولا

 ٠ متاخا (ةي راشا) اذام ٠ اه حاص ٠ .رادلا يف تيار (ةيلوصوم) اذ نم ٠ ةمامح ما اًقشابأ

 يممسالا لوصوملا ةلص
 هدعب بيسلا انركدو نيسوق نيب لوصوملا ةلص ةمقاولا ةامجلا ءاكح ال قلاخم ءانب ار أم انعضو 4

 (ةمركت ال ) يذلا يناتا ٠ ةيئاشنا ةيئاعد ةلمح اهنال ( هءاقب هللا لاطا ) يذلا هاج

 ' نيذلا ثام٠ ةيبلط ةيئاشنا اهنال ( هيلا 'ترسحأ ) يذلا بهذ ٠ ةيبلط ةيئاشنا اهنال ٠

 ( يدب نظفح ”نبلك ) يناوللا تمركأ ٠ قباس مالك ىلا ةرقتفم اهنال ( ءايحا مهنكل )
 ربخا هنال ( مهتمركأ كنوخا ) نيذلا٠ ةلصلا مامت لبق ديكوتلا عباتب لوصوملا عبتا هنال

 .اهمامت لبق هنم ينغةسا هنال ( امهبحا كاخا الا ) ناذللا ءاج ٠اهمامت لبق ..لوصوملا نع

 ٠ كاخا لوعفملا وهو ةلصلا نم ءيثلوصوملا لع مدقن هنال (اتمركا ناثللا كاخا) ناناه

 كتوخاو ) نيذلا ءاج ٠ ىدادملاب امهنيب لصف هنال ( اهتحرش ذيل اي) يتلا ةلوشءالا هه

 ( سما ) ينلاب تررم ٠ ةلصلا مامت لبق قسننلا فاعع عباتب لوصوملا عبتا هنال (مهتمركا

 ْ مان ريغ رورحم هنال (كدع) يذلا اذه ٠ مات ريغ فرظ هنال

 ةلصلا نم لوصوملا لع دئاعلا ريشا
 ريم نيعامجو ٠ سايقلا بسح اًئاخ اريمض ةلصلا كيس دئاعلا نيتلمح انكر 5

 دئاعلايف انيعار نيتلبحو كرتشملا لوصوملا ظفل امهنم دئاعلا يف انيعار نيثلمحو ٠ اًرضاح
 ظفللا نود ىنعملا ةاعارم امهنم دئاعلا يف بحي نيتلمحو٠ءانعمامهنم

 لك لبق كتفرع يذلا انا ٠ برملا يف اومزهنا نيدذلا متئاو ٠ كلاملا اوحتتفا نيذلا نحن

 ٠ هادلاو هنم ةبلظب ام ىلا هبتثي ال نم ذيمالتلا نم ٠ نيبضاغ اتبهذ ناذإلا اّتنا١دحأ

 .٠نوعساختب نم لثم متئاو نحن ٠ كنا تناك نم يه عتبب ةعابلا ىلا "نكس بهذي نم

 .قغم
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 رس ب يوي وب و سو

 ) ديزاو مل لاكب ( هب نوليكت ٠ (ىرت" )ال يتلاو ( ىرن”) ينلا ءايشالا عيمح هللا قاخ
 نح.لا نم سما ( اجرخ ) ناذللا تام

 ىرت !؟ تالوصوملا نم هب قيلي ام غرافلا ناكملا يف انعضو +
 هالملا نا ٠ كنم رفني اي هيلا ليم ( يذلا ) لجرلا نا ٠ هقحتسا ( ام ) ةرملا ل

 نيب دشلل ب وط ٠ رمش ال ( يتلا ) ةرجشلا عطقا نوريثك مركد خيراتلا ظفح ( نيذلا )
 هبحاص عفنب ال (يذلا) لما يذدملاب ةلالضلا اورتشا (نيذلا) كئلوا ٠ كاعضرا (نيذللا)
 ناوبظع اعثر( نيتللا) نيدلزازلا نا ٠ ةلاهج يف اهيدب كلت (ينلا) ةلكحلا ٠ هنم ريخ لهجلا

 ”الؤغ اهاككرت ةيلوهوملا ريغ لاو اهبوحتم عم نيسوق نيب (ةيلوصوملا) لا انعضو 5
 ٠ (ديفلا)باتكلا تأرق ٠ للاب ىلبي نانم دب ال (ملاظلاو ملاظلا) وه (يتاعلا)لجرلا

 يندجحس ٠ هنبادجي (يناجلا) ذخا نيموي ذم ١(يراجلا) ؟ ليس (خرؤملا) بوتكملا ينلصو
 دولا ٠ اهبعيمج نم رثكا قرزالاو رفصالاو رضخالاو ضييالا نم رّثكا رمحالا نوللا
 ةيافل كنم (بولطملا) ٠ سيما موي روصنملا دمج وبا ءاج ٠ بولقلا كلل بدالا نسحلا
 ٠ ( راوغملا سرافلا ) ءاح ٠ . ىيخم ( رضتحلا) لجرلا رظنم ١ افلا نورشع لوالا نوناك

 ردان اندالب يف (ةمالعلا) ٠ ليلق ليذلا رهاطلا ٠ ديعس لابلا نئمطملا
 ةيلوصوملا يا 5

 ”ةلذغ ىرخالا انكرتو نيسوق نيب ىلوالا انعضوناب ةبرعملانم ةينبملا ةيلوصوملا ايا انزيم ١+
 اذاو ٠ [دهع ىفوا (مها) لَ لسو ٠ابح صلخا وه مها  يخ بابحالا ترز اذا

 «ببدأ وهمهيأ كبحعيلو ٠ ”لضاف ”يأب قنو (عالطا عسوأ وه 1 مزالف ءارلعلاب تعمشجأ
 «أوه”بيطا (اهي اب) لزناف ةرماعلا نئادملا فوطت نا تدرا اذا ينال (منا) ىلع بنعا
 « يضلل مركأ ( مهي )لها نمد *رسبف نار رك او'ةراجتمظعا(ابي |)لخداو امد وخاف

 «قممفللاو لغفن *قرا (ممبب )١ ءارعشلانمو ٠ قلخ *قرا وهمي | ءابدالا نمينيحب
 *لماج(مهبا) يناوسي وملاع (مهبا) ينسي ٠ بذاكوه با رقتحا اناو“”قداص ًًيامركت تنا

 ةلازضوم اهما ةيراشالا اذ نك
 ةيتالا لمجلا يف ةافلملاو .ةب راشالا نم ةيلوصوملا اذ ةباشكلاب انزيم



 ا 4
 كت تك#ك] ل جل ا, ا بسسس

 طظسوتم) نيدسالا كنيدب تررم ٠ ( دبعب ) دودجلا كلالوا - ( ديعب و طسوتم) 3
 طسوتم )نيدخلالا كيت تيار“ ( دنيعبوا طسوتم ) ناوخالا كناذ مدق ٠ ( ديعب وأ

 .( بي زق ) نيتلاسرلا نيئاه: تغلب (١ بيرق ) نيدهشملا نيذه تدهاش ٠ ( ديعب وأ
 تفرع - (ديمب ) ةياكحلا كلن ٠ ( ديعب )ربا كلذ (٠ ديعب ) ةصقلا كلاين تفرع
 (بيرق ) كتوخا ءالثوه ٠ ( ديعب )'نيلجرلا' كتيذ

 بد لع لماعب اقوبسم ةراشالا ءاهما نم هبساتي ام هيلا راشم لك لبق ادعضو لا
 ٠ بارعالا نم هيلا راشللا ةلاح

 نومداقلا ءالءوه ٠ باتكلا اذه ينمفت- ٠ ناتهظع ناتنيدملا ناثاه (برقلا يف)
 ءالءوه تداخل ٠ ةيآ بلطي دسافلا لييجلا اذه ٠ نيدنمالا نيذه تفخ ٠ كتوخلا مث
 كيتاه تظفح ( طسوتملا يف ) ٠ ةلاقملا هذه يتنكس ٠٠ رعشلا اذه ينبجتا ٠ يراوجلا»
 ٠ نيباطللا كنيذ ترضح ٠ نيعلاسرلا كين تازق ٠ دبعلا كاذ تظفح ٠ ةديصقلا

 . ةللعابلا ةيفصو:ءاسنلعا اخ ٠ راتزعاتتلا كتات> ريرجو قدلزرلا قار
 ءانوسن باحصصالا كئلوا وا كلالوا .”ةئباث ايندلا كلت (دعبلا يف) ٠ ملت ينج ينابا كنلوا

 :اديصو روض  ناعئيدملاك نات تب رخ.٠ .ازك ناك نامزلاك لذ يف نيرفسلا فل 0

 نهءانبا نيسن: تابعالاا كثلوا وا كلالوا . يدجو يبا راثآ كلت
 يطاخلا ىلاح هيضتقث اميسجب ةيلاثلا ةراشالا ةامءا نم باطحلا فاك انفارض أ[
 يذلا ذاتسالا م اوجرخت يئانبا اي ٠ لاوثملا كلذب كري رح يجحنا دئنه اي

 نم اوندت ال ناتارم اي ٠”نكلافطا لافطالا ةنكئلوا هاسنلا اهتبا ٠ ةئيدملا ملت يفب هنورت

 نيتديصقلا امنيتوةلوغمالا اكلت (عظفحأ ناذيملتلا اهيا٠ عبضلا راجو اهيف نافةكالا اكلت

 ضرفلا اماذ اتلمعو نيرعشلا تيذو ظ

 لوصوملا
 نيسوق نيب اهانعضو ناب يلب ام يف لوصوملا ةلص ىلا انشأ 7

 اب ءارقفلا ىلا نسحت ) ينل اًيته. . برلا لبق نم ( اهل ليق اب تنمأ ) ينل ىل وط
 يذلا ليكلاب ٠ ىضرملا ةدايع ىلا سما ( ”نبهذ ) يناوللا تيار ٠ للملا نم( اهدنع'

. 
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 هنم هم راحوا

 مث نيرمتلا اذهنم لوالا مسقلا يف ةينك وه ام ىلاو بقل وه امهلا ةباعكلاب انرشا

 ىرت اك هنم يناثلا مسقلا يف مسالا عم هعاّتجا يف هبارعا كح بقتلا انيطعا
 "001 ] صفح وب٠ (٠ بقل ) ديشرلا نوراه «(بقل )ز قيس .(ةيك ) ديلولا وبا 1١
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 ' ةذيبعوبا (١ ةيك ) رداع ما *( بقل )ةرسسم سرطب ٠ بقل ) نيدباملا نيز هللادبع

 (بقل) ليلخلا مهاربا ٠ ( ةيك ) بيطلا وبا ٠ ( ةيك ) فسوب ما (٠ ةيك)
 | ٠ (بقل ) لكلا ىمو.

 ' مطقلا لعو هبارعا يف نورامل عابتالا ىلع ديشرلا عفرب ) ديشرلا نوراه ناك <

 ادغيم ريدقتب عطقلا ىلَع عفرلا زوجي و عابتالا ىلع رجلاب) نييسابعلا ءافلخلامظعانم( حدما
 يرئحبلا ةدابع وباناك ٠ حدما وا ينعا ريدقتباضيأ عطقلا ىلبصنلاو «٠ نويسابعلا مث يا
 ٠١ لك وللا/ ) يملا ببطلا ىلا نما غبامطقلا لع بصنلاب ومطقلا ىلعوا عابتالا لععفرلاب)

 لع رجلاب ) بيبح مات يلا نءو ( اضيا عطقلا ىلع بصنلابو عطقلا ىَع عفرلاو عابتالا .
 يلع عفرلابأ ليياخلا ميهاربا نمآ ٠ يناطلا(اضبأ عطقلا ىَت بصنلاب و عطقلا ىلع عفرلاو عابتالا
 مفرلاب ) ييلكلا ىموم قش ٠ هل ليق املكب( ضيا مطقلا ىلع بصنلاب و عطقلا ىلعوا عابتالا

 سرطب تام ٠ هاصعب رمحالا رحب ( ضيا مطقاا ىلع بصتاابو عطقلا ىلع وا عابتالا ىلع.
 (ثيناتلاو ةيملعال فرصنم .يغ هنالةحتفلا هرج ةمالعو طقف ةفاضالا ىلع رجلاب ) ةرمسم

 ( طقف ةفاضالا لع رجلاب ) زرك ديعس

 ةداشإلا مسا

 دعبلاو طسوتلاو برقلا يف هتلاح انيب و هبساني هيلا | راشمةراشالا هامعا نم لك دعبانعضو؛ ٠
 ةأرملا هتاه ٠ ( بيرق ) ءاسنلاو لاجرلا ءالوه ٠ ( بيرق ) نالجرلا ناذاه

 تراترمنلا ناناه ٠ ( بيرق ) باتكلا اذه ٠ ( بيرق ) ةباتكلا هذه ٠ ( بيرق )
 ءابالا كئثلوا ٠ ( ديعب ) نالوسرلا كن اذ ٠ ( طسوتم ) ناياتكلا كناذ + ( بيرق )

 و 5 ظإظذ01101011111110 او



 اه ُ

 نيثمت نيب !زاوج ةقحاللاو نيسوق نيب ابوجو ةقحاللا ةياقولا نون انعضو 1
 بهذ ٠ مل ةمدحلا تندحا اذا * ىننوئفاكييب + مم ٠ "يلا نسحت كروزا * ينئيل *

 (ينرعلطا) ام مالكلا ىلا( يناعد )١بولطملاب رفظا* ىناعل + تدهتجا ٠(ينادع ام موقلل .

 دقو لوقا( يناسع ) اف ٠ * ىننوبحي + ال يدع ىلع ( ينورصني ) مل نيذلا نا ٠ هيلع
 ٠ نالا ىلا هتاق ام( يندقف.) ٠ اليلق الا ( ىنع )اوذخأت و اًريثك ( ىنم ) ممم
 + ىنناك# - اهيلع.باوحجب زفا مل *«ىننا#ىلع ةريذك لئاسر + يبدل ب نم كيلا درو دقلو

 يسحو + ىبطق + لوقا يلاف ءىسل خمكركت اذاف رذعا د ينكلو 20 بيرغ

 هصخبتل رابتعاب معلا
 الفغ يناثلا انكرتو نيسوق نيب يمختلالعلا انهضو ال

 ٠ ( طب رع ما) ١ ( نيدباعلا نيز ) ٠ ةماسأ ٠ ( هللادبع )ةلاعت ٠ ( فسوي )
 وبا ١) ( باكس ) (٠ ةقانلا فنا ١) راخ- ( ارش طبات ) «نوعرف رصيق» ( ةذش )
 '(ثراحلا) (٠ قحال ) .( توريب ) .( بوعش ) .(برك يدعم) (معشق ما) (٠ نيصحلا
 ٠ نادرو تنب ٠ يو !نبا ( ةدعج وبا ) (٠ ةلودلا فيش )

 هلظفل رابتعاب مل
 ىرت. 5 ةيلاعلا ةلثمالا يف تابكرملا هذه نم بكرم لك ىلإ ةباعبكلاب انرشا "4

 بكرم ) هيروبيس ٠ ( يفابضا ؛يكرم) هللادبع ٠ ( يدانسا بكرم] اهل
 .توم رضح ( يفاضا بكرم ) نامحرلا دبع ٠ ( يفاضا بكرم ) نيدلا رون ٠ ( يجزم
 بكرم ) ترك يدعم ( يداتسا بكرم) رش ظبأت ( يجزم بكار محل تيب
 (يفاضايكرم) ءامسلا ءام:( يدانسا بكرم ) اهوبقاع :( يفاضا بكرم) كلامنا -( يجز

 ( يجزم بكرم ) .هي هزرب.( يداجسا بكوح )ار .نم رس ( يفاضا بكرم | فاز.
 (يفانا بكرم )يديها نون (.يفاضا بكرم )تادلا وذ (هيفاض اركي 0

 ( يفاضا بكرم ) حابصلا ءوضب
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 1 ب ببي ببي ب”ِبيِيبي هبي هيه هبه - ---بياسببسس

 ريمضلا دحا نكي م ناو نارمالا هيف زو# ( هأيأ
 ْ 0 ةرانكلا سس ؛ رخالا نم صخا ني

 دعب "الومفم عقودنال لاصفنالا عنثمي و لاصنالا هيف نيعتب ) امتحرش ةلوثمالا (١ امهظفل

 ٠ (امهظفل فلتخي 1و ةبترني رومضلا داحنال لاصتالا هيف رذعتي) هاياهتاخ (٠ عوفرم ريض
 ذمتي )دوبعلا ظفحت تنا ول :( ةبحاصملا واو دعب هعوقول لاصلالاهيف رذعتي ) ؟اياو ترس

 لاصتالا هيف رذعتي ) نيزجعمب ضرالا يف نحن ام .( اًقوذحم لماعلا نوكل لاصتالا هيف
 وهو ايوثعم هلماع ثروكل لادتالا هيف ر ملعب ؛ ) نوزئافلا منا ( يفت فرح هلماع نوكك

 كالت رذحا يا اًقوذحم هلءاع ,ركك لاصتالا هيف رذعت ) لسكلاو كايا .( ادعبالا

 دمي العقم مقو نال لاصفنالا منتي و لاصتالا هيف نيعتي) كادف هللا( بكل

 ( لصالا يف ربخ هنال ججرالاصفنالاو نارمالا هيف زوجي ) هايا تسل رعاشلا ء(ربخ ريغ
 ديبعلا *( امهظفل فاتخي لو ةبتر نب ريعمللا داحمال لاصتالا رذعتي ) هايا ةعسدلأ بوغلا
 000 ةيرناريعملا دحناناو ءاوسلا لعناوم الا هيف زوجي ) هايامهتلأسل املا

 ينعن ايا"( لصالا يف ربخ هنال جرا لصفلاو نارمالا هيف زوجي) هايا كثبسح ميركلا
 لاصتالا هيف رذعت ) نوحارلا م :( لماعلا لع همدقتل لاصتالا هيف رذعتي ) لوقن امهف

 حجرا لصفلاو نارمالا هبف زوجي ) كايا ىنبسحت ال ؛( ادنبالا وهو اي.وتعم هلماغ نوكل
 لماعلا نوكل لاصتالا هبف رذعتب ) كايا ريمالا زازعا نم تبج ٠ .( مالا ف رح

 ًةنال ءاوسلا ّلع نارمالا هيف زوجي ايا ينبلس مندا . .( رهاظلا لعافلا ىلا ًاقاضم اردصم
 نيعثي ) ةبتك ام اذه ( قا سيل لماعلاو ةنه صخا عوفرم ريغ ديت ديب ا

 ( عوفرم ريع كعب الوعفم قو هال لضالا بسحب لاصنالا هيف 1

 ىرت 5 يئاذلا ىلا مث بطاخلا: ىلا ركتلا نممالكحاا يلب ام يف انلوح 5

 كال قلخي ال ٠ كسفن ال كدنجفاالتا ىلا كب يضفي اب كرماناوكابا عيطت تنا
 الإ نيفلا» ىوت ال *كرصانب اوماق نيذلا ”تأفاك ظملا كدعسا نا "كهجو ميال لذبت' نا
 00 ٠ الياذ كتايح نم ريخ زي زع كتوم ٠ ىوخلا قيرط نع نووعري
 هلال ذب" نأ ةلقع قاخمي ال- هفن ال ه١ جفالتا ىلاهبيضفي امم هرماناو هايا

 ا نووعري ال نيذلا دوي ال ٠ هزضانب اوماقنيذلا فاك ظطلاهدعسا نا

 1 ٠ اليلذ هتايح نم ريخ ري زع ةتوم
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 5 ءع اه 222 هاج ماو رح 25 ' 1 0

 3 ومام 3 نك 4م 4 انو 5 مهامتم 9 ل 1 |هاتموكا ينفا .

 0 1 ٍّ ٍء 1 , م« ١22 00 ل

 4 5 نفرح هنامز هب 2 هركب 3 عراضملا 2 ني أ ىناثموا

 ا 0 1 0 سا
 .٠ 0 ٠ ىننام 1 ٠ م 6. هم . أت امر احم ١

 .ةمو أ« رثالا» نومرك . كم أ.اهتم ركن مكلمرلا
 1 . ين :اهزمزلا مها ا

 رتتسملاو زرابلا ريمصلا

 نيلاله نيب هزئاجو نيسوق نيب راتتسالا بحاو انشو ٠

 (3 ) ٠ « بهذي » كوخاو ( يفأت ) تنا «٠ ةقرومو ةرهزم » عيب رلا يف راجشالا
 (لزت) تناو «تدرغ » رويطلاو « تقرشا» سمشلاو « تنا » مي رم ٠ (يضمنر انناف

 ا )المت ( كتسحاف ) مانربتخا اذا اعمتجا اذاايندلاو نيدلا ( نسحا ) امءانمان '

 فسوي ناكو ٠ ( قرغي ) نا سرطب كشوا : انيلا ( ضغبا ) المع ( كرشو )انيلا
 (مكا)يلام ؟ لابن هللا ( الخ ) ام يش لكألا ٠ « اهرهشي » « دري » مو( اقيدص )

 ( يلا>رالا ( نمانت)الو ٠ دحال « مودت » ال لاحلا : يدسج « ىرب » دق اح

 ٠ بيبحلا اهيا (اعادو) ٠ ةلفغلا نم( راذح ) ٠ لابلا

 هلصفو ريعتلا لصو
 نارمالا هيف زاجامو لاصفنالا هيف حجرت امو لاصتالا هيف رذعت ام ةباتك ائيب "4

 ببسلا انركذو يبي ام يف لاصفنالا هيف منثما امو

 هيف رذعت) كاياو ادي ز تمركا (رصحلا بسب لاصتالا رذعتي ) هايا الاتي رض آم
 لاصفنالاهيف زوجي ) هايا ينالخ ودعلا ٠ (هيلعفوطعملا وهو عوبتمم لصفلا ببسي لاصتالا

 نارمالا هيف زو ) ءايا تنكودعلا تنا ( نظ بابنمهنال حجرا لاصفنالاو لاصنالاو

 مدقتل لاصتالا هيف رذعت ) نيعتسن كاياو دبعن كايا ( ناكل ربخ هنال حجرا لصفلاو

 عقو ريعتلانال ءاوسلا لع نارمالا هيف زوجي ) هابا كتيطعا لاملا ٠ (أهلماع لع ريمضلا ٠

 امهتيطعا باتكلا ناذيملتلا .(خسان ريغ لماعلاو هنم صخا عوفرم ريغ ريعض دعب ًالوعفم



 ا

 3 7 «رجشلا» ناز ٠ (اذيملت]هبر٠ »*ىوقتلا ىلا برقا# وبف اوعجرا (٠ (لئازجلاعلا)

 "قار اف أت امىنح 'نيبلا وه (٠ دلاخ) هيلع تدمدعا ٠ هبطع نم تذقنا( (طع ) ديرو

 لصفنملا ريعملا

 ريعض لك ةكرح انطبضو 0 ذاوملايف انعضو ٠"
 ثِ ىفافتي ال نبدا )م ) دقل لاجرو دعلا لاجر (* أل |ذيدالل اه

 ااا (انأ !قيدصلام ركب امناو يقيدص ("تنأ)لجر اي. - الإ نطولا ناش
 1 نويعلا ةرف 6 » نامداقلا اهيا ٠ نيملاعلا ءاسن ىلع كلضفو هللا كافطصا يننلا

 نا »ءاسنلا اهتيا ٠ ةب رغلا راد ىلا اكعوجرب رورسلا ساك ا ركعت نا« اما | » بولقلا
 عودي ٠ ةيعاّتحالا ةثيملا دسفتف نكقالخا دفن نا « نكايإ ةيعاجعلالا ةئيملا كر

 لاظم] ضمب ٍينراز ٠ <: « ريغ »و ةئورملالع تررم ٠ هدب ينادف « ”وه'» و يثقاخ
 ديز ٠ كل ام نوكلمت « م هنا ول ٠ هزننلل اذك مضوم ىلا «'عأيإ »و تجرخت

 َ نهحيياصم عم أ" اني ز نذخا يناوللا « <ه”» تاركذلا ىراذعلا« هايإ » همسلا بوثلا

 لصتنملا ريصلا

 ىرت اك هتكر را ناسا 3
 ذيمالتلا اهبا ٠ ”ت ه ماركالا قبح يلع "كل يدلاو اي ٠ أ رما اي ركللو يلام
 ا ل 1 توما يختل ددح ايا: مك داهتجاب ذاتسالا اةوض
 اواذخأ | ااوعلا هبو او”دقعا هيلعو*و وي ا ةيالز ”مكيلل ديز 0

 اما ا 006 000 : دسالا ”تمزه انأ ٠ ريمغأ 0
 نيهذانلق تايكحلا ٠"ن ءيضغا فنانا اهيا

 0 تك 0 0 هذه ٠ نمتبيل نيهذ الو ”نكل ”نمتباو ةعابل ىلا
 ركشلا م. يلعو لضفلا 'م اهو ماتم ٠ يضاقو

 ةبوصنملا ةلصتملا رئامغلا عمو ةعوفرملا ةلصتملا رئامضلا عم ا نا
 راك ربا رماو اًءراضمو (مضام

 مهانمرك ٠١ م ا 60 1 ةمرك( أ.« يضاملا
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 دلبنم كاعنص اي: تنا « اذبح » ال هترغل بح (انعمجي ) « تب »أي ٠

 اف( بوز( مي راكد "نفل رشع ةسخال ا“ ىلع هل ٠ ايهذ « لاقثع » اذه 1

 نيالا مداخلا «معن» ٠ مدع « لع» لضف مه( يناث) »١اناوح ( تلثبا )

 ا ا تاظفح):(تقدد )اهناوأ ةلخابب«مر 11 نئاخلامداخلا«نسشبو» ٠

 ةفرعملاو ةركنلا ظ
 نيب الهنيب ةركتلاو نيسوق نيب ةفرعملا انعضوناب ةيلاتلا ظافلاالا يف ةفرعملا نم ةيزكتلاانزيم ٠ 5٠7

 (رصم كلم) ( نوعرف )دنع ( هتلزنم ) تلعف ( ةتوخا ) هب ردغ( نسحلا فسوي) 2
 ( ىتفلا ةنيز للعلا ) (٠ يلاولا ) ىلا « حوتفم باتك » .(هينيع) يف «ةوظح» لانو .

 ٠ (ةببيرشلا ).بذهت (ةسردملا ) هيف تيلص « دسم »بر "6300
 ( كن) ءركا ( يذلا ) «٠ الجرفس » تلك ١٠ ١ « ةىرما لكل بجاو >(مارتخالا) ٠

 ةرجح» ٠ « ةنسح ةلباقم » ( مه ) هلباق + ( يدي ) ذخ( ”لجراي) ٠ (هلإلا تأسا

 اذه) ( هراونا ) تئفط « لبداق » بر ٠ «ةرُمث » الب « رفلا» نه «زيخ ةرمشم

 (اي)يلا تدر(انتعاضب هذه ) (000

 (ةبياجل) (ةيرجاب) اسس اذا «ميلب »يشل (ئالز[ كل
 فرعال اف فرعالا يا اهبتارم بسحب ةينالا فرامملا ادعضوا 4

 كئاوا :كللذ كنات كاذ انه اذه ٠ قشاو سرطب توريب داد:ب مث وه متنا نحن انا

 نرم (مهازوحنلا رجشلا رمثلا لجرلا ناتارملا مالغلا ام نم يناوللا نيذلا يذلا كلاده

 لجراي ٠ لجرلا مالغ ٠ هوبا تام يذلا باتك ١اذه مالغ كوبا ٠ديز مالغ ٠«فرصلا

 ريهشلا
 نيسوق نيب ىكذلاو نيتمحن نيب يونعملاو نيلالهنيب يلغفللا ريمضلا عجرم انهو

 ٠ «ذاتسالا +ةباتك عبط. اشم هورداغ ام «اسراف»٠ هنفرعملندب زودت

 ٠ ءايا«نبالا 0 ل ءاخ رم * هير نفاخ ٠ * راما #هتوناح يف ٠ ' امسئر « ةسردملا يف»

 ا ذيتملت (معن)٠ *باحملا يف تراوت يف. + ىنغلاىهف * اوهاقا ٠ * "دي ز# هلام تيطعا

 وه ٠ هتملعت ام « فرصلاو» ةعظفح « وحنلا» .(ناديزلا) “يلا نسحاو يفاه 2

2 
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 3 1 ب ب ب ببي( (بييبيييحيييبيبيبي ”-”بييبييااسسببسسسسل

 9 : مح و هم هو ا ىلهساو 0-7 , .- ّ -

 * ريمع نيل رعس ٠ ليمحر ٠ * تاصلمل» دسم * (ةهوش) *+ ادق #

 (ش نيلالق نيب هعضوب (زاوج فرسمأ توديع ةعضوب ابوجو فرسعنا اميلا انرش ل ف رك

 |١ فلصغمد ىلا رةب رغم غارقنع اهب تراط «رضاحم »و « ردهاعمو

 « دغرأ » اسحلا قنأ تاي ذع هك

 ”تقثو ٠ رخآ ( رةيحلطو ) رعاشلا «ةحيلطب .تررمو ( لزانملا لضفا ) ف تا

 ( بحاب) تناام ٠ ( بئاصملا ) نم ”بئاصم ثزمه نويفرنصلا لاق ٠ سل
 كب ( مهقثواب ) وه الو هيلا نانلا

 لماعلا
 نيلالق نيب لومعماو نيسوق نيب لباملا انعشو نأب ىوممملا نت لماعلا انزيم 5

 « ضي رم ”( « ةدايع » (١ نم ) « موي يصاعلا ذ ( تول م0 ل

 ( غلب ) ىتح «ه ( اشاف ) « ء”دحو » ( يشمي ) « شيرق » ( نم ) « باش ه» (ارف )
 «ةحاح» « ك » (لأ) «ه»(])( لاقو) «ه» ( لا ) (تفتلاف) «رم»“؛ « راد») «باب »

 « كدحو ” ( يذم ) «كع»( أر ) « يد( .كلو ) 0 يد (لزام لا

 « كد (يفي) « هلا » ( كراب _لاقف ) « كحانج » ( لصا ) نا «ت» ( هيحاف)
 فال ةرشع ») اهيف «ةردب > ( جرخاف ) «هلزنم » ( ىلا لخد ) ع ٠ ( كناكم)
 «ه«»( يلا ) «اب» ( هفدخ ) )« مرد.

 ةمالع نود يوئعملا لماعلا اكرتو نيسوق نيب يظفللا لمأعأا انعضو 9
 ذا ٠ ايافحعا هللا (لعي) ٠ نظلا(ب) ةقثلا لقعلا (نم سبل ) رظنلاك ربخلا ( سيل )

 000 (ةع) ( تربدا ) اذاو هريغ نساحم ة(تطعا ) ءرملا ( ىلع ) ايندلا ( تلبقا )
 ٠ اب ( دبي ل ) هيلع ) هسفن ( تمرك ] نم ٠ هنأسلو هبلق هي رغصاب هرملا ٠ هسفن نساح
 ه ( دروا ) لمالا باود ( ىطتما ) نم ٠ اب( :صن 7 الماج ام (ب , عزان ) نمو
 :.ركلاو ( نوتأت )ام هللا ( هركي )و ٠ فلتلا دراوم

 نيلاله نيب فرصنملا ريغ لماعلاو نيسوق نيب فرصتملا لماعلا انعضو "1

 (ديز « نوكي » الو موقلا ( ءاج ) ٠٠ ( اممتجا )اذا ايندلاو نيدلا « نسحا »أم

 يو و ب



/ 

 لمت لّبا» رضن» ٠ ( ثيناثلاو ةمجتلاو ةيلثلا ) توريب (٠ ةمججلاو ةيللا ) مهاربا |
 ةيملعلا) ( نيتارما مسا ) ديز سق ٠ ( ةمحعلاو ةيملعلا ) خاب ٠ (لدعلاو ةيملعلا)

 رجاضح ( ةروصقملا ثينأتلا فلابهفلا هبشو ةيملعلا ) ( لجر مسا ) قلع (ثيثأتلاو
 ( لدعلاو ةيملعلا هبش) عمح (عملا هبشوةيملعلا) ( لجرمسا ) ليحارش (عبس مما) ٠

 فرصني ال ام يف ظ

 ةيلانلا ظافلالا هذه فرص نم عناملا ىلا .ةباغكلاب انرشا ؟ .

 مقا نمجا *(نوتلاو بقلالا ةدليزو ةيفضوا ) نايو ناشطع نالقي.نابضغ ١
 ( لدعلاو ةيفصولا ) رخآ عابس” سمع سادس (لءفلا نزوو ةيفصولا) هدا لضفا
 باود ديطانم ديلاقمحيباصم دعاة ءبصانملك ايه .داوع داوص داوب ,شاوغ راوج 1

 هاروشاع ءابدا ءابطخ ءارعش ءايركذ ىلبح ىحرج ىغرم ( عوملا ىهتنم ةمثيص)"داوه

 ( ةدودمملاو ةروصقملا ثيناثلا فلا ) يرشب ىوعد
 اهبارعا مح اهانيطعاو ةامح يف ةينالا ظافلالا نم ةظفل لكاتمضو "1

 نب دلاخ ءاج: (ءام مسا وهو) ”ناغ َلَع برعلا لزن [١ داوج سيق نب ”ىحي نك ش

 ”مجاو ثرغأ ةون تءاج .وجلا فيس ”ديطانم لصرا ٠ مانصالل لكلا 0١
 ءانب) رناشطع وا ناشطع لمرا لجرب تررم ٠ ناير الجر تيار ٠ ”ناطخلو ةبرعيل ٠
 ٠ 'داعس تناب ( همدعو فرصلاب ) دعد وا !دعد ثيار ٠ ”ةزع تءاج ؛(ةاَنل هشنوهنا لع :

 فويس اودلقل ٠ ءاهفف موقب ترر» ٠ ىحرج ضرالا الم ٠ ”عابسو ثالث ذيمالتلا ءاج
 نب قامسا نب ”فسوب نب بوقعي رمعم نم جرخ ٠ يلاوع سامر اولقثعاو يداوص ٠

 ةدياهب تررع ٠ رس دحالا موي ءاج ٠ ليلخلا ”يهاربا

 ظافلالا هذه يف فرمصلا نم ةعنم بوجول بس ريغصتلا أم نيسوق نيب ائعضو "1

 ببس ريغصتالا ام نيتطقن نيب انهضوو همم لاطبال ببس ريغصتلا ام نيثمحم نيبو

 ”الفغ هانكرت اًديش ريخصتلا هيف رثكوي ملامو ٠ هعنم تود
 دو هم ؟ سهو 2و ”ب 0 ع همإ سل هع 9 مآ

 5 1 3 .. :. - 9 5 م < 2 9 م 1

 سا رهامشال( هريم: .هريول ٠ ةليعس ' هذ زو ' هاذه هوز د)

 مهل و
 : : مهام 5 / 0-5 , خلا مال لي هع و "

 0 ءاريمح .نامحاس ار ؟ لمنح | # ةصلط ه. بمد ريبة ها نيطلس 3

00 2 



 ٠ توزيكس ريكس نيقيدضو نوقيدصو قيدص ٠ ثنومل لع هنال( دنه ) نيب رشكو ٠ رويرسكو يرسكو نيرصيقو نورصيق رسصبق ٠ لقاعلا ريغل لع هنال ( ةمانأ) 000 واوا و وس حسم
 ياش + نييلبجو نويلبج يلبج ٠ نيبنانلو نوبنادبل يفاتبل ٠ ثيئأتلا ءاعب ةهيبش هان هيف نأل ( ةمالع ) نيبتوريب نويتوريب يتوديب *نيب رصمو نوي رصم يرصم ٠ نب زياش
 هان هيف نال ((ةلجد ) لفاملا ريغل لع ( ناضمر ) نييبلحو نويبلح نييماشو نوبماشو
 لفاغا نيغ هنال (نوحبج) (ُهّلا دنع)هلثمو بكرم هنال ( برك كيسدعم ) ثنناتلا
 بكرم هنال ( كبلعب ) يناثلا ءات اهيف نال .( ةرعاش ) ثنوملاو ذملا هيف يرعب 'هنزال ( روبص ) ءالعف ّلع ثنوي هنال ( رمحا ) ىلعف نزو ّلَع ثنوب هنال (ناركس )
 نوملاعو نيضزاو) نوضرا ٠ فيناثلا ءات هيف نال ا ةولط ) يكرم هنال ( ارش ظباات )
 ٠ نيحلفمو نوحلفمو حافمو نيملاسو نوملاسو ملام «مالعا ريغ اهنال , ( خا ديب بأ نبا ضار فشك .) نيملاعو نوللاعو ملا لاس رك ذلا عمجي ناقحلم (نيملاعو

 فرص ال ام فارصنا
 لاس ركذم مج تاثككلا نم عمجي ام انبرعاو عج ىلا درفملا نممالكلا انلوح 4
 ءانثلا يقبع ٠ ردقلا يلياج ٠ ركذلا يبيبن اوشاع دقلف ( توم حدم كيس )

 الإ ارقي ٠. مهتدوم ووذ مهتاكبب ىئابتي و ٠ ميدل لها مهب لمجت ٠ رشنلاو
 عشاخ لضفلاف ٠٠ راثالا نيب عرثا تمحو رادقملا دب مهتفطتخا . بقاوثلا موجنلاك مهنساحع ترهظو ٠ بتانملاو لئاضفلا ةروذ اومدست ٠ مهتدمو مهئاقب يخادتب هولءاحو
 هيسراحو هيفاك يكيي دهعلا نسحو هيصرادو هيظفاح بدني فيدحلاو . مدعب نم عبررلا ياخ مركلاو مدقفل فرطلا

 فرصنملا ريغ مش عاونا (س

 ةيلاتلا ظافلالا هذه فرص نم مناملا ىلا ةباتنكلاب انرشأ 5
 وبا ( نودلاو فلالا ةدايزو ةيمللا ) ناورم ناذمم نأسغ ناطحت ناؤع ناملس

 نيكرتلاو ةيململا)كبلعب ٠ تومرضح محل تيب (لعفلا نزووةيملعلا) ديزي برعي
 ساوب س رطب ففسوب ( ثنأتلاو ةيملعلا) ةزع ةلبع بئيز داعس هلم ةدرو ( يجزملا
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 يايا 2 ا #0 مف

 تاك نش عي 2 بي ا

١ 
 ك3 ل ببر للا

 | ناماب هيف اتنكسو اديب امل اتامعو لاع ”سنتم باب يف اتقلعت نيدكتعال ا
 لاحلا هذه لع اننكمت ماوملا اهفوخنماو ناكملا اذه اهلل رسي يذلا ىلاعت هللاناركشن اعناكو ٠
 رظنيل اجبقلاخامهنحتماف «ايهقزر لاصتاو امهتحار ىلع هللا ناتركاش امهو نامزلا نم ةدده
 هناكم نم اههتيب تملثقاف ةيقرش ةفصاع اي رامهيلا لسرا ناب امهربصو امهركش ماود ٠
 لع هللا اتركش كلذ دنعف ربلا ىلا جاومالا امهتف ذقف رجبلا دب امهتمرو هب ايهتلمحو '
 لصح يذلا امو تالذانب تاعف 1 جيزلا اهتيا اهل نيتلئاق جيرلا نابتاعت اتلعجو امهتمالس ٍ

 بابلا كلذ لع انتيب يفنيثنئمطم نيتنما انك دقو أه ىلا انناكم نمادلقنيف ريخلا نم كل '

 امنك م اكناكم يلا اكلصواو كب عجراس يفاف ٍباثعلا نع ايهتنا جيرلا اهل تلاقف

 تبهذ ىتح امهناكم ىلا اعجرت نا نيثيجار كلذ ىلع نيترباص ناتبكدعلا تثبلف ٠ آلوا
 كلذ ةبج ىلا تراصو امهمتامحو امهب ترمث بودجلا حير تبهو مجرت ملو لامشاا حير '

 هب اعقاعتف هاتفرع هب اترم الث تدبلا

 هب قمملاو ماسلا ركذملا عج

 ابصنو مفر ةيلاتلا ظافلالا هذه نم ملاس رك ذم عمح عمجي نال ملاص وهام انعم 0

 هعيحالص مدع نايب 3 نيل اله نيب هائنعضو كاذل اهنمحاصلا ريغو اردو

 ٠ نييحيسمب تررمو نييجحم تبارو نوري ءالوه ٠ لع ريغ هنال ( لجر )
 >الوه ٠ لقاع ريغو لع ريغ هنال ( باتك ) نيممل تررمو نيلبس* تبارو نولبسم ءاج

 تررمو نييبتك تيارو نويبتنك ءاج ٠ نيبفاحضب تررمو نييفاحتص كيا 0.

 تيارو نوال ءاج ٠ نيسرطبب تررمو نيسرطب تيارو نوسراطب ءاج ٠ نييبتكب

 : ( بني ز ) ٠ نيمولمب تررمو نيمولم تيارو نوموام ءالوه ٠ نيُمالب تررمو نيُمال

 ءالوه٠ نيلضافب تررمو نيلضاف تيار نولضاف ءالوه ( داعس )اهلثمو ثنو» لع هنال

 تررمو نيرحاس تيارو نورحاس هاج ٠ نيدي زب ثررمو نيديز تيارو نوديز

 تيار نومك الوه ٠ ءاريغو قشاو هلثمو لقاع ريغ مع هنال ( قحال ) نيرحاسب

 ا نيفسوبيأ تررمو نيفسوي تيارو نروفسوي ءاج ٠ نيمرك أب تررمو نيمرك أ

 نيايلخو نولايلخو نيديعسو نو ديعس اذكهو نيدلاخي تررمو نيدلاخ تيارو نودلاخ 1
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 ٠ ةلعأا فرح فذحب مزجلا رهظ ( جرتال )

 ءامسالا نم فورحلاب برعي ام
 فورحلاب اهبارعا نم هقحت#ت ام ةسمملا ءارسالا انيطعاو تارابعلا انحلصا ٠

 زاثيآلا | "صواو بعكملا ىلا كاخا لصوا ٠ ريغصلا كاخا برض كوبا اذام

 ٠ اهيمح ىلع رم تبضغ اذامل ٠ كنايح لوطتف كماو كلبا مركا . هب ةيانع اذ نوكي نال
 . ربكألا ه حا ةءارك ظفحيو همأو هابا ركب بدالاوذ , ءادوس ةفاش كيخا يف ل

 دنع سانلا ممتجي ٠ كانشب نمشاعالو كوف ةضف”ال ٠ يذبلا مالكلا نع كاف مجلا

 مومذمةليذرلا وخاو حودم ةليضفلا وخا - لأمللا يزدنع نوعمتجي 5 دي دسلايأرلا يذ

 لجلا هذه يف تاكرملاب ةسمخلا ءاممالا بارعا بجوا ام انربخا 14
 ( مهتأبأ راثا ) هلوق هلثمو تمم اهنال ةكرحلاب تب رعا ( ترولكأب ءابالا)
 ه1 للا ابرعأ ( ربا يا ) ( خا ) هلثمو ملكتملا اي ىلا فيضا هنآل ( يلا تير )

 هنآل يخااي ٠ رم. هنال ةكرملاب برعا (هيخأ) (٠ خا يا ) هلغمو فاضم ريغ هنال
 هلثمو ميلاهنم فذحت مل هنال ةكرحلاب برعا ( كف ملأ ٠) ركتملا ءاي ىلا فيضا

 ةكرحلاببرعا (”يح دنهل ٠) ملكتملا ءاي ىلا افيضا امهنال (يخاو نوئحيلا (٠١) 'مفلاف )
 ٠ عمجهنال ( كتوخا مم ٠١ ىنثمهنال (ياوخا رفاس) عم هنال ( يفابا ) فاضم ريغ هنال
 ش ىنثم هنال (كي وبا مك ) ٠ عمج هلال ( هتوخا فسوي عاب )

 هب قحلاو ىننملا
 هلاح َلَع بيكرتلا انيقباو ارجو ًابصنو مفر ةيلاتلا ظافلالا انينث ©

 امهدلك ورمعو ديز ٠ نيمبطم نيسرف نع انازنو نيمه دا نيسرف انعب و نابهشا ناصرف
 تيشمو ىث.٠ نالبج امهناكن الطبلا ىتتلا ٠٠ ناشبجلا قتلا امو ٠ برحلا يف نالطب

 ٠0" امم تقو يف ني رمقلا ينتراف ْ عمسيلف ناتعماس نانذا هل نُ ٠ نانذاو نالجرو

 ىتثملا ىلا درفملا نم يتالا مالكحلا ادلوح 7



 نع ءايلا تبان )كييا ىلع ( ماس ركذم عمج هنال ةعمنلا نع واولا تبان ) نولحارلا ( ىنإم

 (ماس ركذم مج نال ةرسكلا نع ءايلا تبان) نب رصانملاو (ةسمنلا هامسالا نم هنال ةريسكلا

 لعفلا نم برعا أم
 رذعتلل ةيتالا لاعفالا نم هبارعا ةمالع هيف تردق ام نيسوق نيب ايعضو ١ ١١

 : ةالفغ هيف تربظ ام انكرتولاقشتسالل هيف تردقأم نيل | ١
 يللاعملا ىلا « ومست » ةضهانلا ”ةمحلا ٠ ميضلاب ( ىغرت ) ال ةيالا ”نسفنلا

 «يطعب» ال ءرجبلا يف همهارد « يري اني طق معا ل٠ 'لطقلا هلأ «يقتب» نم نرا

 ناورمج ٠ هلام ديز لخبي مل ٠ انابم ( يفلي) ال يقثلا ٠ هبلق « وسقي » نم ريقفلا
 ٠ يودع نم اريخ وجرا نل ٠لاصلا الا هللا ( ىشخي ) ال- ضغبلا ىلع هبلق «يوطني»

 تسل ٠هللاليبسيف هلذي مل اذا هبحاص ردق لاملا عفري ال ٠ يريغ ررض يف ( ىعسا ) نإ

 . ”بوءوي ال ٠ سانلا يف ةربعلا لثم ركمملانع(ىهني)نل (٠ ”هابأب ) اميرهد نم « ينبا» ٠

 ناو ”لوزت ايندلا *(قيي) لعلاو ( ىنفي ) ىلاما ٠ مركلا ةرثع ”ليقي لاملا ٠ رهدلا ريغ
 ال ٠ لذلا لع يقي ال يلالا ٠ هلهجي 'ردحني و هلضفب ءرملا ( يقتري ) ٠ ؟دبا تبث
 ٠ ةدهاشلا الا قولا :اظ يوري نل ٠لاملا الا رقفلا حرج «ينشب)»

 اهيفبان ىتلاو نونلا توبث اهيف ةمضلا نع بان يتلا لاعفالا ةباتكلاب انزيم ٠١

 ظ ةلعلا فرح فذمي مزجلا اهيف رهظ يتلاو نونلا فذح ةحئشفلا نع
 *٠( نولذبيو فيضلا نومركي ) ةلعلا فرح فذحي مّرجلا رهظ( رال]

 (اوضري مل ) ةلعلا فرح فذحب مزجلا رهظ ( نعي مل ) تروتلا توبث ةمضلا نع بان

 . (ارفاسيل)ةلعلا فرح فذحب مزجلا رهظ ( مؤت مل ) نودلا فذح نزوكسلا نع بان
 ةمضلا  ءارع 'تان( نويسحي مهنا نوبسحي) نودلا فذح ةحتتفلا كارع بان

 نع بان ( ناعبشيال ) نودلا توبث ةمضلا نع باث ( ناعفّري ) نوثلا توب
 (٠٠0 'سقل' نا ) نونلا توبث ةحضلا نع بان ( ناعمتجيال ) نونلا ثوب مضل
 باز ( اهقي و ايغب مل ) ةلعلا فرخ فذ مزجلا رهط ( هرياالا“) "0082

 (اودِه1)نونلا فذخةحنفلا' نع بان( التقي ىتح ) نوثلا فذح :ةروكتلا نع ٠

 فرونلا فذح ةختفلا نع بان.( كوبحي ناف) نونلا فذح نوكسلا نع بان '



 ٠ و

 «ي»ةرسس دياز « مالغ 0 ( ت)رار «اعربسم » ةفيلخلا ( "وسر ) هاج: « ارحشل

 بدالاو معلا (رمصان تنا بناكلا( داشنا )

 ىلع« ىلأنو >« قيدلاوجورض «نئلعلا ىرذ» لع« *«ينبن يلاعملا# .ءانبا كرف الفغ تروظ فيح اهاكرتو لاقثتسالل هيف تردق ام نيتمجت نيبو ةبمانمل ةكرخب لل لاغتشال هيفتردق امنيسوق نيب و رذعتللهبارعا ةءالع هيف تردق امنيلالهنيب انعضو ة ظ ةردقملاو ةظوفاملا بارعالا تامالع
 عؤمدلاب نويعلا *.يف ام +  تقرورغا +*يلاملا# اندحي ىلا «ىعسي» نا * يغاطلا»#
 («يفاشب ضزي ملو +يعدملا+ (يالغ) ير *ينارتلا»# قوف *يقاوسلاك*# ترجو
 ةئنهمسلا * يلاوعلا + لعال ةحيحصلا * يداملا * ّلَع «ينبي »ام كلامها « ىلا » « ىلا » تاراع ( ”يقاو ) .تنا ٠ !ًادهعنركذا (. يناجاي.) ٠ سادلا عفنب ال نم سانلا «قشا» ءرصم # يلاها + نه" ىبهغلا «, يلوا ٌتلهذأ «ىموم اصع» هيلع « يعدملا»
 « اياندلا الو“ ايانماب ىضزلا » ةيفرشملا * يضاوملاو#*

 تاكرجلا نع تونا ا فقرا
 ةيالا «اهسالا يف“ ةئكرملا نع تباث يبا فورملا ةباتكلاب انركذ ٠

 هنالا ةفنضلا نع فلالا تبان ) ناقفشملا ( ةسمختا ءاهمالا نم هنال. ةمضلا نع واول .تبانا) نيرطا خا ( ماس ركذم ممج هنال ةحيتفلا نع ءابلا تبانا) نيليلقن(ملاسلا ركذملا عجم قخخلم هنال ةكضلا نع و اولا تبان ) لضفلا ووذ (وقسءنالا :رسكلا نع ايلاابتل# كيبل!( ةسمنلا ءايسالا نم هنال ةمضلا نع تبان وازلا )وبا ىضق» ( ملاس رك ذم مج هال ةخيشفلا "نعي تباث ءابلا ) ني رجاه ايإ( ماسر كذم :عمج اهنالا ةحضلا كرا تبان. واولا ) نوذخالا اناو _ «روكراتلا اناو ( ىنثم .هنال ةفضلا نع فلالا تران) نارلع ملا ( ةجللا ءايسالا نم هنال ةرسكلا نع تبان ءايلا )يز نم ( .ةسمخخا .ءايسالا نم هنال ةمضلا نع تبان ؤاولا ) لاما وز ( هب. قحلم يناثلاو ىنثم لوالاذال ةحشفلا رع ان ءايلا) امهينلك نيدلأتملا تلئح ( ىنثم“ هنال ةرسكلا نع تبان ءايلا ) نيلجرلا لضفأ ( ةسمخلا ءاممالا نم هنال ةحتتفلا تع تبان فلالا ) كاخا تيازا
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 تك مس

 عسا : ا رقما < هي لع ءاج .يتأت ثنا يرجت . ترج ٠ .داوعو: قاوض ٠ يوارإلا |
 حوبت فوس ٠ حوبت ٠ ثحاب ٠ عزعزلا حيرلا :”راصعإ ”تبه ٠ حزمأ. تحزم .

 ةعاوناو برعملا مسالا
 ةيلاتلا مسالا فانصا ةباتكلاب انزيم

 دياز ( برعم ىنثم ةركت سنج ) ناهظع نايكوك ( برعم ةفرعم ) رحقلاو شك |

 اهيف رئامضلاو ب رعم فراعم ) مث اهوناب دحلا ىرذ يوق ( برع. ةفرعم ) كوخا ( لع]) 1
 ةفرعم برعم ) نوحلفملا ( ينم ريمض ) مم ( ةفرعم ينبم ةراشا مسا ) كلوا (ةينبم

 ( برعم ةفرعم) رشدلا ( برعم ةفرعم لع ) ىليل ( برعم لع ) ياليا ( ملاس ركذم عمج
 ( ةفرعم ينبم ريمض ) تنا ( ثناوم برعم ةفرعم ) ةباتكلا ( ينم ةراشا مسا) هذه

 مسا ) ةرعاش ( ةفرعم ينبم ةراشا مسا ) كلن ( ركذم برع» ةركن سنج مسا ) رعاش

 سنج مسا ) ءارمح ( ةركت ركذم برعم سنج مسا ) رمح ( برعم ةركل ثناوه سنج ٠
 برعم ةركذ ثنآوم ) ىركس ( برغم ةركل ركذم ) ناركس ( برعم ةركل ثناوم ٠

 عمج ةفرعم ) متاوخا ( ينبم ةفرعم ) نيذألا (ثناوم برعم ىنث» ناورمج( سنج ٠
 ةفرعم عج ) ؟وادعا ( ةفرعم ينبم ريمض )م ( ةفرعم ىنبم مسا هيف فاكلاو برعم ١
 كب رمغ ( برع عمج ةفرعم ) نوبتاكلا نوديزلا ( ةفرعم ينبم مسا فاكلاو ) ( برعم ٠

 (برعم ةفرعملع ) ادي ز (ينبم فاكلاو برعم ىنعم سنجمسا )
 امهثلس كرتشب امو ةاضفلاو ةدمعلا

 الفغو ادكرت امهنيب كرتشملاو نيلالهب ةلضفلا ّلعو نيسوقب ةدمعلا ٌلعاتُظد 4

 ةيناسنالا « مما » ىف ٠ ةمعنل ( ”دساحو ) ةبكتب ( ”تماش نالجر ”سانلا)
 امنا ٠ بئاونلا « دنع » ( ”ناوخالا ) ربتخي امنا ٠ ( ”هقاخ ) نحي يذلا ( ”لجرلا)

 (قااط) ام « «»؟ ردي ( هرملا ) ىنمتبام (؛لك ) ام٠ ءاقللا « دنع »سابلا ( وذ )رباخي

 « اهيقم » ( ”ديلولا ) ناك ٠ « ايقاب » ( لاملا ) الو « اًيوسكم » ( دملا ) الف : « ارساخ»

 نع طقس -!« رو ًلغنو »« بدأ »ةيبا نب « لكأأ» ناك ٠ ةيدبلا« يف"
 » نآيبلا نم نا ٠ ىلوالا « ةتوملا »الا « ثوملا » اهيف ن ( و) ةوذبال ٠ « الييتق > هسرف



 ؟
 00 ل ل يي ا

 لوالا نامما ( هللا ةمسن ) ثينأتلا ءاث هتمالع لمف ( تع ) فرح (ام)

 مسا ( ردبع ) فرح ( ىلع ) هيلع لا لوخد يناثلاو ةفاضالا ُث هيلا دانسالا هتمالع

 ءان ةتمالع لمف ( تمشع ) فرح ( الا ) نيودتلا مث هيلع رجلا فرح لوخد هئمالع
 لوخد يناثلاو ةفاضالا مث هيلا دانسالا هتمالع لوالا نامما ) سانلا ةنو'وم ( ثدنأتلا

 رجا فرح لوخد انه هتمالع رمضم مما (4 )و فرح (َلَع ) ( هيلع ) هيلع لا
 رمضم مما (”ت )و ريمفلا ءات قوحل هءالع لمف (تيأر ) فرح ( ام هيلع

 فرعا ( ىلا )و ( الا ) فرملا نيود هتمالع مسا ( اريذبت )هيلا دانسالا هثمالع

 فرصلا نيون مث هيلا دانسالا هتمالع مسا ( * ةح ) ةفاضالا "كل هبناخ )

 نون هشمالع لمف ( "نرقحت ) فرح ( ال ) فرصلا نيونث هتمالع مم |( ”عيضم )

 لمف ( اتا ) فرح ( ناو ) امهيلع لا لوخد (نهتمالع نامسا ( .ليلجلا يالا ) ديكر
 هثمالع رمضم مسا (4 ) فرح( ب ) رمضم معا ( ك ) تنا لاقيف ثدنأتلا هان لبقي

 مسا ( ريقحلا | لوم( يلا دانصالا هتمالع مما ( لجرلا ) هيلع را فرح لوخد

 ا( ةككلا) ٠٠ لمف ( ذختا ) هيلا دانسالا 1ك مسا ( نم ) لا لوخد هتمالع
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 اهقيبطت نم ذيملتلا نم بلطي ناك أم بسح ىلع كانه ةتبثاا نيراتلا ذيملتلا باتك
 هتدمعت ام حيلصتو باثكلا لوصف نم لصف لكيف اهل ةدوصقملا دعاوقلاو لوصالا لِ
 ”00 للاي ءاشناو ارثثو رمش ةدراولا ذهاوشلا بارعاو ابضمب يف اطخلا نم هزانشمأل
 اذه كيس هلك هتيفوتسا امم كلذ ريغو بي رغ حرشو لئاسرو رابخاو فصو نم هداشنا
 رفوتيف ميلصتلاو بيقدتأا نيب بهذي نأ نم هتقو ّط ءاقبإو ذاعسالا ءانعل انش باغكلا

 لع ةقلعملا تاحاضيالا رثكا يف تدصق دق يا ا - ىرخا قي رط ن. هذيمالت ةدافال
 ةناعا ايف تدصق يف اك . ةقشم نود حرشلا يف عسوتلل هيلع ليهبستلا ذيملتلا باثك

 لا مال بل حو هرجالا يف دعاوقلا نم هرهظعسيو ذاتسالا نم هع ام

 نيممسلا نم ثغلا هرص ديو غيلإلا برعلا مالكم هف نم هنكميو
 00011 سردي وا هيلع في نا باةكلا اذه ظحلا دعب تاتا لك قمؤجرملاف

 مدعي و | وعرب و هذبمالا ىلا باعكلا | ده و رك ذلا نسي ةمدخلا هذه لباق

 انابيلا حر 8 ,م هيف هأرب , امع هلع رفاوو هلح عساوب زواجتي م هنم مهل ةدئافلا مظعب

 دوب كفا / عبطلا تا 3 آل باسل ىنَع مغرلاب هديل باعب5 يفو هيف عقو أم

 هعضاوم يف هحنصاإو تلااطلا هيلا هبنتيل م يف هئاعجو عبطلا ةياهن دعب هتحصاف
 اذه ىلا ذاثسالا راظنا تفاتساف هيلعو سردلا يف عورشلا لبق ةدحاو ةعفد باتتكلا نم
 ١ رذعلا ل بقي ند هلغمو رذتعي نم يلغم طرف مع هيلا رذتعا ءاجرلا اذه ءأ ارو نه اناو هيذتلا

 ليكرلا معنو يبسح وهو ليفك ةيادهلاب هنا ٠ هلو يل ة ًافاككلاب لووسملا هللاو
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